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

Portugalsko

Úmluva mezi  republikou Československou a  republikou Portugalskou o  uznání  a  výkonu
soudních  rozhodnutí uzavřena  13.  března  1930,  platná  od  27.  listopadu  1930.  Viz  čl.
23/1931 Sb. ze dne 13. února 1931:1

Článek 2: Soudní rozhodnutí ve smyslu čl. 1 vydaná v jednom ze smluvních států budou
uznána ve druhém státě, vyhovují-li těmto podmínkám:

   že předpisy o mezinárodní soudní příslušnosti platné podle práva státu, kde rozhodnutí
jest uplatňováno, nevylučují příslušnosti druhého státu k rozhodování ve věci, o kterou
se jedná;

   že uznání rozhodnutí nepříčí se veřejnému pořádku nebo zásadám veřejného práva státu,
kde jest rozhodnutí uplatňováno;

   že rozhodnutí nabylo právní moci podle zákona státu, kde bylo vydáno;
   že  v případě rozsudku  pro  zmeškání obmeškalá  strana,  proti  které  jest  rozhodnutí

uplatňováno, byla řádně obeslána podle zákona státu, kde bylo rozhodnutí vydáno, a že
obeslání bylo jí včas doručeno.

Zkoumání soudy (úřady) státu, kde rozhodnutí jest uplatňováno, bude se vztahovati pouze
na  podmínky  vypočítané  pod  číslem  1–4. Těmto  soudům  (úřadům)  bude  z úřední
povinnosti  zkoumati,  zda  uvedené  podmínky  byly  splněny.  Toto  zkoumání  musí  býti
skončeno nejdéle do dvou měsíců ode dne, kdy příslušný soud (úřad) spisy obdržel.

Článek 5: Výroky rozhodčí vydané2 v jednom ze smluvních států, které tam mají stejnou
platnost jako rozhodnutí soudní, budou uznány a vykonány ve státě druhém, vyhovují-li
předpisům předchozích článků, pokud jest jich možno použíti.  Totéž platí o soudních
smírech  a  smírech  sjednaných  před  rozhodci  nebo  rozhodčími  soudy.  Potvrzení,  že
rozsudky, rozhodnutí nebo smíry uvedené v tomto článku nabyly právní moci a staly se
vykonatelnými, budou vydána v každém z obou smluvních států soudem (úřadem), který
tam bude příslušným ku povolení výkonu na základě uvedených exekučních titulů.

1 Pro Slovensko smlouva již neplatí (viz č. 406/2000 Z.z.).
2 Jde o rozhodčí nálezy.
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