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

Vietnam

Smlouva  mezi  Československou  socialistickou  republikou  a  Vietnamskou  socialistickou
republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních uzavřená 12. října 1982,
platná od 16. dubna 1984. Viz vyhláška MZV č. 94/1984 Sb. ze dne 27. dubna 1984:

Článek 46:
(1) Smluvní strany za podmínek stanovených v této smlouvě uznávají a vykonávají na svém

území tato rozhodnutí justičních orgánů druhé smluvní strany: 
a) rozhodnutí  o  nárocích  majetkové  povahy  ve  věcech  občanských,  jakož  i  soudem

schválené smíry v těchto věcech; 
b) rozhodnutí o náhradě škody přiznané v trestním řízení.

(2) Smluvní strany za podmínek stanovených v této smlouvě uznávají a vykonávají na svém
území rozhodnutí rozhodčích orgánů, jestliže: 

a) rozhodnutí se zakládají na písemné dohodě o příslušnosti rozhodčího orgánu a vydal je
rozhodčí orgán dohodou určený v mezích svého oprávnění stanoveného dohodou a 

b) dohoda  o  příslušnosti  rozhodčího  orgánu  je  platná  podle  právního  řádu  účastníky
zvoleného, a nebyl-li právní řád účastníky zvolen, podle právního řádu smluvní strany,
na jejímž území má být rozhodnutí uznáno nebo vykonáno.

Článek 47:
(1) Rozhodnutí uvedená v článku 46 této smlouvy budou uznána a vykonána za podmínek,

že: 
a) rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné podle právního řádu smluvní strany, na jejímž

území bylo vydáno; 
b) orgán, který rozhodnutí vydal, byl příslušný podle ustanovení této smlouvy nebo podle

právního řádu smluvní strany, na jejímž území se o uznání nebo výkon žádá; 
c) o téže věci mezi týmiž účastníky nebylo již dříve vydáno pravomocné rozhodnutí orgánem

smluvní strany, na jejímž území má být rozhodnutí vykonáno, nebo nebylo na území této
smluvní strany uznáno pravomocné rozhodnutí orgánu třetího státu; 

d) rozhodnutí bylo vydáno na základě právního řádu určeného touto smlouvou; 
e) účastník, proti němuž bylo rozhodnutí vydáno, nebyl zbaven možnosti účastnit se řízení a

v případě procesní  nezpůsobilosti  možnosti  mít  zástupce;  předvolání  nebo návrh na
zahájení řízení mu byly doručeny do vlastních rukou; 

f) smluvní strana, na jejímž území má být rozhodnutí uznáno nebo vykonáno, má za to, že
uznání nebo výkon nenaruší její svrchovanost nebo bezpečnost nebo nebude v rozporu
se základními zásadami jejího právního řádu. 

(2) Předběžně vykonatelná rozhodnutí a předběžná opatření o vyživovací povinnosti lze na
území  dožádané  smluvní  strany  vykonat,  i  když  podléhají  řádným  opravným
prostředkům.
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