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

Uzbekistán

Smlouva  mezi  Českou  republikou  a  Republikou  Uzbekistán  o  právní  pomoci  a  právních
vztazích v občanských a trestních věcech uzavřená 18. ledna 2002, platná od 1. prosince
2003. Viz vyhláška MZV č. 133/2003 Sb. m. s. ze dne 15. prosince 2003:

Článek 50: Smluvní strany za podmínek stanovených v této smlouvě uznávají a vykonávají
tato pravomocná rozhodnutí vydaná na území druhé smluvní strany: 

1.  rozhodnutí justičních orgánů v občanských věcech, včetně soudem schválených smírů v
těchto věcech a notářských listin v občanských věcech; 

2. rozsudky soudů v trestních věcech v části týkající se náhrady škody způsobené trestným
činem; 

3. rozhodnutí arbitrážních soudů; 
4. rozhodnutí soudů o náhradě nákladů řízení.

Článek 54: Uznání a výkon rozhodnutí uvedených v článku 50 může být odmítnut, jestliže:
1. podle právního řádu smluvní strany, na jejímž území bylo rozhodnutí vydáno, nenabylo

právní moci nebo není vykonatelné, s výjimkou rozhodnutí, která jsou vykonatelná před
nabytím právní moci; 

2. odpůrce se nezúčastnil  řízení  v  důsledku toho,  že  jemu nebo jeho právnímu zástupci
nebylo včas a řádně doručeno předvolání k soudu; 

3. bylo již v téže věci a mezi týmiž účastníky na území smluvní strany, kde má být rozhodnutí
uznáno  a  vykonáno,  dříve  vydáno  pravomocné  rozhodnutí  nebo  existuje  uznané
rozhodnutí soudu třetího státu, nebo jestliže justiční orgán této smluvní strany zahájil
dříve řízení v této věci; 

4. podle  ustanovení  této  smlouvy  a  v  případech  touto  smlouvou  neupravených,  podle
právního řádu smluvní strany, na jejímž území má být rozhodnutí uznáno a vykonáno, je
k řízení ve věci dána výlučná pravomoc jejího justičního orgánu; 

5. chybí doklad o tom, že se strany dohodly na smluvní příslušnosti soudu; 
6. podle právního řádu smluvní strany, jejíž soud rozhoduje o žádosti o uznání a výkon

rozhodnutí, uplynula promlčecí lhůta pro podání návrhu na výkon rozhodnutí.
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