
Tento text je poskytnut pouze jako orientační bez záruk za aktuálnost. 
Závazné znění tohoto předpisu naleznete ve Sbírce zákonu.

Slovensko

Smlouva mezi  Českou republikou a Slovenskou republikou o právní  pomoci  poskytované
justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech
Uzavřena 29. října 1992, platná od 5. dubna 1993, prozatímní vstup v platnost dne 1.
ledna 1993. Viz sdělení MZV č. 209/1993 Sb. dne 6. srpna 1993:

Článek 22: Smluvní strany,  s výjimkou rozhodnutí  uvedených v článku 25 této smlouvy,
uznávají  a  vykonávají  na svém území  za podmínek  stanovených v  této smlouvě tato
rozhodnutí vydaná na území druhé smluvní strany: 

a) rozhodnutí  soudů majetkové povahy v  občanských věcech,  jakož  i  soudem schválené
smíry v těchto věcech; 

b) rozhodnutí soudů v trestních věcech týkající se náhrady škody; 
c) rozhodčí nálezy vydané v rozhodčím řízení.

Článek 23: Rozhodnutí uvedená v článku 22 této smlouvy se budou uznávat a vykonávat,
jestliže: 

a) rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné podle potvrzení orgánu, který rozhodnutí vydal;
b) předběžně vykonatelná rozhodnutí a vykonatelná předběžná opatření je možno na území

dožádané smluvní strany uznat a vykonat, i když je lze napadnout řádným opravným
prostředkem; 

c) justiční  orgány  druhé  smluvní  strany  nevydaly  dříve  pravomocné  rozhodnutí  nebo
neuznaly a nevykonaly rozhodnutí třetího státu v téže věci a mezi týmiž účastníky, 

účastníku byla dána možnost řádně se zúčastnit řízení, zejména byl podle právního řádu
smluvní strany, kde se řízení uskutečnilo, řádně a včas předvolán k jednání a rozhodnutí
spolu s poučením o možnosti podat proti němu opravný prostředek, které mu bylo řádně
doručeno, a v případě procesní nezpůsobilosti byl řádně zastoupen; 

d) k řízení nebyla dána výlučná pravomoc orgánů smluvní strany, na jejímž území se o
uznání žádá; 

e) smluvní strana, na jejímž území se o uznání nebo výkon žádá, se domnívá, že uznání nebo
výkon  neohrozí  její  svrchovanost  nebo  bezpečnost  anebo  nebude  v  rozporu  s  jejím
veřejným pořádkem. 

Článek 25: Pravomocná a vykonatelná rozhodnutí o vyživovací povinnosti,  která vydaly
justiční orgány jedné smluvní strany, jakož i jimi schválené smíry v těchto věcech, se
uznávají a vykonávají na území druhé smluvní strany v souladu s haagskou Úmluvou o
uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti z 2. října 1973.
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