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

Tunisko

Smlouva mezi  Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právní
pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o
vydávání uzavřena  12.  dubna 1979,  platná  od 21.  února 1981.  Viz  vyhláška  MZV č.
40/1981 Sb. ze dne 16. dubna 1981:

Článek 24:
(1) Smluvní  strany uznávají  a  vykonávají  na  svém území  tato  justiční  rozhodnutí  vydaná

justičními orgány druhé smluvní strany po vstupu této smlouvy v platnost: 
a) pravomocná  a  vykonatelná  justiční  rozhodnutí  ve  věcech  občanských,  obchodních,

rodinných a ve věcech osobního stavu, 
b) pravomocná a vykonatelná justiční rozhodnutí v trestních věcech, pokud jde o náhradu

škody a vrácení věcí,
c) smíry v občanských věcech uzavřené před justičními orgány. 
(2) Za justiční rozhodnutí podle odstavce 1 se pokládají též rozhodnutí vydaná ve věcech

dědických  orgány  smluvní  strany,  které  jsou  příslušné  podle  jejího  právního  řádu  k
projednávání dědických věcí.

Článek 25: Justiční rozhodnutí uvedená v článku 24 se uznávají a vykonávají za podmínek,
že: 

a) rozhodnutí bylo vydáno orgánem příslušným, orgán dožadující strany nebude považován
za příslušný,  jestliže  právo dožádané strany  uznává výlučně  příslušnými  své  vlastní
orgány; 

b) justiční rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné podle právního řádu dožadující strany; 
c) uznání  nebo  výkon  justičního  rozhodnutí  se  nedotýká  svrchovanosti,  bezpečnosti,

veřejného pořádku nebo základních principů právního řádu dožádané strany; 
d) v téže věci již dříve nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí příslušným justičním orgánem

dožádané strany; 
e) osoba, proti které bylo justiční rozhodnutí vydáno, se jednání zúčastnila, nebo pokud se

nezúčastnila,  byla  podle  právního  řádu dožadující  strany  řádně  obeslána.  Obeslání
vyhláškou se nepovažuje za obeslání řádné.

Článek 29:
(1) Smluvní strany v souladu se svým právním řádem  uznají a vykonají na svém území

rozhodčí nálezy ve věcech obchodních vydané na území druhé strany. 
(2) Rozhodčí nálezy v občanských věcech vydané na území jedné ze smluvních stran se

uznávají a vykonávají na území druhé strany za podmínek stanovených v článcích 25 a
26, pokud jejich použití na rozhodčí nálezy přichází v úvahu.
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