
Stav k marcu 2019 (údaje bez záruky) 
DO BUDÚCNA: nové zmluvné štáty nájdete na webovom sídle: 
 
 Budapeštiansky dohovor 
https://www.unece.org/trans/main/sc3/sc3_cmni_legalinst.html 
 
Montrealský dohovor 
https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl99_FR.pdf 
 
Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou (Viedeň 
21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z. 
https://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/liability_status.pdf 
 
Dohovory OSN 
https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx?clang=_en 

 
Dohovory Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného:  
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions 
 
Dohovory Rady Európy 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list 
 
Právne akty EÚ 
https://eur-
lex.europa.eu/search.html?displayProfile=allRelAllConsDocProfile&qid=1554453334919&type=named&CC_1_C
ODED=19&name=browse-by:legislation-in-force&CC_2_CODED=1920 
 
 

 
                                        

P r e h ľ a d 

viazanosti najdôležitejšími medzinárodnými zmluvami1) a právnymi aktmi Európskej únie z 

oblasti medzinárodného práva súkromného a procesného alebo dotýkajúcimi sa tejto oblasti 2) 

3) 4) 5) 

A 

AFGANISTAN* (Afganský islamský štát) (afgančina, novoperzština) 

dvojstranné zmluvy: 

     Konzulárna zmluva medzi ČSSR a Afganskou demokratickou republikou (Praha 22.4.1981, 

vyhl.č. 33/1983 Zb.); 

 Zmluva medzi ČSSR a Afganskou demokratickou republikou o  právnej pomoci vo  veciach 

občianskych a  trestných  (Praha 24.6.1981, vyhl.č. 44/1983 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 

ALBÁNSKO6) (Albánska republika) (albánčina) 

dvojstranné zmluvy: 

     Konzulárna zmluva medzi Československou republikou s Albánskou ľudovou republikou 

(Praha,  16.1.1959, vyhl.č. 96/1960 Zb.); 

                                              
1) V texte sú okrem medzinárodných zmlúv uvedené aj iné relevantné právne skutočnosti (napríklad vyhlásenia vzájomnosti).  
2)  Zmluvné  dokumenty vyznačené kurzívou nenadobudli zatiaľ platnosť medzi SR a uvedeným štátom. 
3) So štátmi označenými *  revízia dvojstrannej zmluvnej základne nebola zatiaľ vykonaná alebo ukončená. 
4)  V zátvorkách za označením štátu je uvedený oficiálny názov štátu, ak sa líši od použitého krátkeho, a jeho úradný jazyk.  
5) Medzinárodné zmluvy, ktoré sú záväzné pre členské štáty EÚ v dôsledku ich schválenia zo strany EÚ, sú uvádzané pri 

Európskej únii a zároveň pri jednotlivých členských štátoch medzi právnymi aktmi EÚ. 
6) Oznámenie MZV SR č. 174/2006 Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne.  

https://www.unece.org/trans/main/sc3/sc3_cmni_legalinst.html
https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl99_FR.pdf
https://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/liability_status.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx?clang=_en
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list
https://eur-lex.europa.eu/search.html?displayProfile=allRelAllConsDocProfile&qid=1554453334919&type=named&CC_1_CODED=19&name=browse-by:legislation-in-force&CC_2_CODED=1920
https://eur-lex.europa.eu/search.html?displayProfile=allRelAllConsDocProfile&qid=1554453334919&type=named&CC_1_CODED=19&name=browse-by:legislation-in-force&CC_2_CODED=1920
https://eur-lex.europa.eu/search.html?displayProfile=allRelAllConsDocProfile&qid=1554453334919&type=named&CC_1_CODED=19&name=browse-by:legislation-in-force&CC_2_CODED=1920
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     Zmluva medzi Československou republikou s Albánskou ľudovou republikou o  právnej 

pomoci vo veciach  občianskych, rodinných a trestných (Praha, 16.1.1959, vyhl.č. 97/1960 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 

Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia  (Haag 1. júna 1970, vyhl. č. 

131/1976 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);7) 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag  15.  novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);8)  

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 295/2004 Z.z. a ozn. č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 Z.z. a ozn.č. 243/2007 Z.z.); 

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 419/2008 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);9) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);10)  

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

                                              
7) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
8) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 

základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
9)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
10)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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ALŽÍRSKO* (Alžírska demokratická ľudová republika) (arabčina) 

dvojstranné zmluvy: 

     Zmluva medzi ČSSR a Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou o  právnej pomoci vo 

veciach  občianskych, rodinných a     trestných (Alžír  4. februára 1981, vyhl.č. 17/1984 Zb.); 

 Konzulárna zmluva medzi ČSSR a Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou (Alžír 3. júla 

1985, vyhl.č. 48/1987 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);11)  

 

ANDORRA* (Andorrské kniežatstvo)  (katalánčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.);  

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);  

Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);12) 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag  15.  novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29.mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn. č. 74/2003 Z.z., ozn. č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 456/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z., ozn.č. 16/2009 Z.z., ozn.č. 27/2013 Z.z.); 

             Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 

ANGOLA*  (Angolská republika) (portugalčina) 

mnohostranné zmluvy: 

                                              
11) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
12) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
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 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

             Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 

ANTIGUA A BARBUDA*  (angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag  15.  novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn. č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

 

ARGENTÍNA* (Argentínska republika) (španielčina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Zmluva medzi Republikou československou a Republikou argentínskou  o  odškodňovaní   

pracovných  úrazov  (Buenos  Aires     31.3.1932, vyhl.č. 5/1935 Zb.); 

     Oznámenie  č.  71/1934  Vestníka  Ministerstva spravodlivosti (právna pomoc) 

    Oznámenie  č.  72/1934  Vestníka  Ministerstva spravodlivosti (podmienky vykonateľnosti) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

            Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Dohovor  o civilnom  konaní (Haag   1. marca  1954, vyhl. č.  72/1966 Zb.); 13) 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o  vykonávaní  dôkazov   v  cudzine  v  občianskych  a obchodných  veciach   (Haag  

18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag  15.  novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

 Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);14) 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

                                              
13)  Články 1-7 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 
15.11.1965 a články 8-16 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o vykonávaní dôkazov v cudzine  z 18. marca 1970. 
14)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
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Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 295/2004 Z.z., ozn. č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);15)  

 

ARMÉNSKO*16) (Arménska republika) (arménčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Dohovor  o civilnom  konaní (Haag   1. marca  1954, vyhl. č.  72/1966 Zb.); 17) 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);18) 

Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag 18. 3. 

1970, ozn. č. 129/1976 Zb.);  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);  

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);19)  

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.);  

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);20) 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z.,  ozn. č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 a ozn.č. 254/2008 Z.z.); 

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);21)  

                                              
15)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
16)  Arménsko diplomatickou nótou oznámilo, že sa necíti byť viazané Zmluvou  medzi ČSSR a ZSSR o  právnej  pomoci  a  
právnych  vzťahoch  vo veciach     občianskych, rodinných a trestných (Moskva 12. augusta 1982, vyhl.  č. 95/1983 Zb.); 
17)  Články 1-7 tohto dohovoru nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 
15.11.1965 a články 8-16 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o vykonávaní dôkazov v cudzine  z 18. marca 1970. 
18) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
19) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
20)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
21)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
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Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);22)  

 

AUSTRÁLIA* (Austrálsky zväz)  (angličtina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie  a Írska o  

právnej pomoci vo  veciach občianskych (Londýn  11. novembra 1924, vyhl.  č. 70/1926 Zb., 

rozšírenie upravené výmenou nót, Praha  5./25. januára 1972) 

 Dodatkový dohovor o  civilnom  konaní  súdnom medzi Republikou československou a 

Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie  a Severného Írska (Praha  15. februára 1935, vyhl.č. 178/1935 

Zb., rozšírenie vyhl. č. 152/1938 Zb.); 

 Vyhlásenie vzájomnosti zo strany Austrálie vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí o 

výživnom (ozn.č. 100/1998 Z.z.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných  veciach (Haag 18. 

marca 1970, vyhl. č. 129/1976 Zb.); 

 Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia  (Haag 1. júna 1970, vyhl. č. 

131/1976 Zb.); 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag  15.  novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);  

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri  medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, 

ozn. č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z.,  ozn. č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 406/2003 Z.z., 306/2004 Z.z. a 547/2004 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);23)  

 

AZERBAJDŽAN* 24) (Azerbajdžanská republika) (azerbajdžančina) 

                                              
22)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
23)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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mnohostranné zmluvy: 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.);25) 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);   

 Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 138/2005 Z.z. a ozn. č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);26) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);27)  

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);28)  

 

B 

BAHAMY* (Bahamské spoločenstvo) (angličtina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Bahamského spoločenstva o sukcesii Bahám do  

Zmluvy o právnej pomoci vo veciach občianskych a  obchodných z 11. novembra 1924 a Dodatkového 

dohovoru o civilnom konaní súdnom z 15. decembra 1935 uzatvorených medzi ČSR a Spojeným 

kráľovstvom Veľkej Británie  a Severného Írska (výmena nót, 4. marca/28. júla  1977 Nassau, č. 

18/1980 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag  15.  novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

                                                                                                                                             
24)  Azerbajdžan diplomatickou nótou oznámil, že sa necíti byť viazaný Zmluvou  medzi ČSSR a ZSSR o  právnej  pomoci  a  
právnych  vzťahoch  vo veciach     občianskych, rodinných a trestných (Moskva 12. augusta 1982, vyhl.  č. 95/1983 Zb.); 
25) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru . 
26)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
27)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
28) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 

základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
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            Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z.,  ozn. č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

 

BAHRAJN* (Bahrajnské kráľovstvo) (arabčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);29)  

 

BANGLADÉŠ* (Bangladéšska ľudová republika) (bengálčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 

BARBADOS* (angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych   a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag  15.  novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);30)  

                                              
29)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
30)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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BELGICKO 31)  (Belgické kráľovstvo) (francúzština, holandčina, nemčina) 

dvojstranné zmluvy: 

Oznámenie  č.  1/1923  Vestníka  Ministerstva  spravodlivosti     (vzájomnosť v hnuteľnom 

dedičstve) 

 Konzulárna zmluva medzi ČSSR a Belgickým kráľovstvom (Brusel 15. 6. 1976, vyhl. č. 

41/1979 Zb.); 

 Zmluva  medzi ČSSR a Belgickým kráľovstvom o právnej  pomoci vo  veciach občianskych,  

rodinných     a obchodných (Praha 15. 10. 1984, vyhl. č. 59/1986 Zb.);32) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);33)  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Dohovor  o civilnom  konaní (Haag   1. marca  1954, vyhl.  č.     72/1966 Zb.); 34) 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);35) 

 Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody (Haag 4. mája 1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

 Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností  v cudzine  v  občianskych  a  

obchodných  veciach  (Haag 15. novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);36) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);37)  

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.);  

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

                                              
31) Oznámenie MZV SR č. 408/2005 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne . 
32)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych 
písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady 
(ES) č. 1348/ a Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní 
dôkazov v občianskych a obchodných veciach sa v rozsahu ich predmetu úpravy použijú prednostne pred ustanoveniami 
zmluvy.  
33)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
34) Články 1-7 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 
15.11.1965. Dohovor sa nepoužije v článkoch 1-16 v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 
2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch a nariadenia 
Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a 
obchodných veciach. 
35) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
36) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch.  
37) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
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           Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)38;  

             Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, 

ozn. č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 Z.z. a ozn. č. 273/2014 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);39) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);40)  

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 

Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) 

(Budapešť 22. júna 2001, ozn.č. 231/2008 Z.z.); 41) 

 

právne akty Európskej únie: 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;42) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;43) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie) 

                                              
38 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
39)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
40)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
41)  Dohovor má vplyv na rozhodné právo pre prepravné zmluvy (najmä článok 29). 
42) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
43) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 



 

 

 
 Miloš Haťapka, MS SR 

11 

 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 

rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;44) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;45) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;46) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;47)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze;  

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);48) 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 

Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 
2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

 
Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 
            

                                              
44) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
45)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
46)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
47)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
48)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
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             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 
rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 
veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve ;  
            
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 
uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu;  

Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

           Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012  

 

BELIZE* (angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);  

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);   

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);49)  

 

BENIN* (Beninská republika) (francúzština) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

                                              
49)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);50)  

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);   

 

BHUTÁN* (Bhutánske kráľovstvo) (dzongkö) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o     uznaní a výkone     cudzích rozhodcovských rozhodnutí       (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959    Zb.); 

 

BIELORUSKO* (Bieloruská republika) (bieloruština) 

dvojstranné zmluvy: 51) 

 Zmluva  medzi ČSSR a ZSSR o  právnej  pomoci  a  právnych  vzťahoch  vo veciach     

občianskych, rodinných a trestných (Moskva 12. 8. 1982, vyhl. č. 95/1983 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.);  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);52) a 

Dodatkového protokolu (Ženeva, 20. február 2008, ozn.č. 149/2014 Z.z.);53) 

 Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag 18. 
marca 1970, vyhl.č. 129/1976 Zb.); 

Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody (Haag 4. mája 1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

 Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);54) 

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

                                              
50)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
51)  Bielorusko viazanosť touto zmluvou voči SR potvrdilo osobitnou diplomatickou nótou z 13.7.2007; revízia zmluvnej základne 
však nebola zatiaľ ukončená.  
52) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
53) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
54)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
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 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

           Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z., ozn.č. 186/2011 Z.z.); 

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);55) 

 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 
novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

 

BOLÍVIA* (Bolívijská republika) (španielčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);56) 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); - nie je v platnosti vo vzťahu k SR 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z. )  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);57)  

 

BOSNA A HERCEGOVINA58 (Republika Bosny a Hercegoviny)  

dvojstranné zmluvy: 

 Zmluva  medzi ČSSR a SFRJ o  úprave  právnych  vzťahov  vo veciach občianskych,     

rodinných  a  trestných  (Belehrad  20.  1.  1964,  vyhl.  č.     207/1964 Zb.); 

            Konzulárna zmluva medzi ČSSR a SFRJ (Praha, 10. 12.1981, vyhl. č. 42/1983 Zb.); 
  

                                              
55)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
56)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
57)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
58) Oznámenie MZV a EZ SR č. 265/2006 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne 
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mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.);59) 

Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody (Haag 4. mája 1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

Dohovor  o  vykonávaní  dôkazov   v  cudzine  v  občianskych  a obchodných  veciach   (Haag  

18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);60)  

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);61) 

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)62;  

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 295/2004 Z.z., ozn.č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z., ozn.č. 252/2008 Z.z.); 

 Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);63) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);64)  

                                              
59) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru . 
Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
61)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
62 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
63)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
64)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

 

BOTSWANA* (Botswanská republika) (setswana, angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn. č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);65)  

 

BRAZÍLIA66) (Brazílska federatívna republika) (portugalčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,  vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn. č. 70/1996 Z.z.);67) 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

 Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001); 

 Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 175/2012 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);68) 

Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag 18. 3. 

1970, ozn. č. 129/1976 Zb.);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.);  

                                              
65)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
66) Oznámenie MZV SR č. 486/2002 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne.  
67)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
68)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 
2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag  15.  novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); - uplatňuje sa od 1.júna 

2019 

 

BRUNEJ* (Brunejský sultanát) (malajčina, angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

 

BULHARSKO 69) (Bulharská republika) (bulharčina) 

dvojstranné zmluvy: 

Konzulárna dohoda medzi ČSSR a BĽR  a Protokol (Praha 16. marca 1972, vyhl. č. 63/1974 

Zb.); 

 Zmluva medzi ČSSR a BĽR o právnej pomoci a  úprave právnych vzťahov vo veciach 

občianskych, rodinných70) a trestných (Sofia 25. novembra 1976, vyhl. č. 3/1978 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959 Zb.);  

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Dodatkového protokolu (Ženeva, 20. február 2008, ozn.č. 

149/2014 Z.z.);71) 

 Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag 18. 

marca 1970, vyhl. č.129/1976 Zb.);72) 

 Dohovor o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností  v cudzine v občianskych a 

obchodných veciach (Haag 15. novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 73) 

 Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);74) 

                                              
69) Oznámenie MZV SR č. 45/2001 Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne. 
70) Nariadenia Rady (ES)  1347/2000,  44/2001, 1206/2001, 2201/2003 a 1393/2007 sa v rozsahu ich predmetu úpravy použijú 
prednostne pred ustanoveniami zmluvy.  
71) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru . 
72) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach.  
73) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch.   
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 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);75) 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

 Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)76;  

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. č. 

380/2001 Z.z.);  

 Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

 Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn. č. 547/2004 a ozn.č. 243/2007 Z.z.) 

 Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

 Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);77) 

 Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);78)  

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005);79) 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 

                                                                                                                                             
74) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
75)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
76 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
77)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
78)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
79)  Pozri tiež Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2007 (Ú.v. EÚ L 347, 29.12.2007, s.1).  
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Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) 

(Budapešť 22. júna 2001, ozn.č. 231/2008 Z.z.); 80) 

 

právne akty Európskej únie:81) 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;82) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;83) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie);  
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;84) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;85) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;86) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;87)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 

                                              
80)  Dohovor má vplyv na rozhodné právo pre prepravné zmluvy (najmä článok 29). 
81)  Uplatňujú sa od vstupu Bulharska do EÚ t.j. od 1.1.2007. 
82) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
83) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
84) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
85)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
86)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
87)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 



 

 

 
 Miloš Haťapka, MS SR 

20 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 
doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);88) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve    

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu;  

Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach;   

            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012   

 

BURKINA FASO* (francúzština)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

                                              
88)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
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 Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);89)  

 

BURUNDI* (Burundská republika) (francúzština, kirundi)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Dohovor  o     uznaní a výkone     cudzích rozhodcovských rozhodnutí       (New York 10. júna 

1958, vyhl.č. 74/1959    Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

 

C 

COOKOVE OSTROVY* 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 138/2005 Z.z., ozn.č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.); 

 Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);90)  

 

CYPRUS 91) (Cyperská republika) (gréčtina, turečtina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Konzulárna zmluva medzi ČSSR  a Cyperskou republikou (Praha, 12. 5. 1976, vyhl. č. 

74/1979 Zb.); 

 Zmluva medzi ČSSR a Cyperskou republikou o  právnej pomoci vo  veciach občianskych92) a  

trestných (Nikózia, 23. 4. 1982, vyhl. č. 96/1983 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);93)  

                                              
89)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
90)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
91) Oznámenie MZV SR č. 110/2000 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne. 
92) Nariadenia Rady (ES)  1347/2000,  44/2001, 1206/2001, 2201/2003 a 1393/2007 sa v rozsahu ich predmetu úpravy použijú 
prednostne pred ustanoveniami zmluvy.  
93)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
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 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);94) 

 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);95) 

 Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia     (Haag 1. júna 1970, vyhl. 

č. 131/1976 Zb.);96) 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);97) 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924 ); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)98;  

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 Z.z., ozn.č. 25/2011 Z.z.); 

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn. č. 347/2003 Z.z., ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);99) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);100)  

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

                                              
94) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
95) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach.  
96 )Uplatní sa na rozsudky vydané do 1.5.2004. 
97) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch.   
98 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
99)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
100)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 

právne akty Európskej únie: 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;101) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;102) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie);             
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;103) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;104) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;105) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;106)   
 

             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 
mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 

                                              
101) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
102) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
103) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
104)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
105)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
106)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
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hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze;  
 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 
práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 
 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 
práve pre zmluvné záväzky (Rím I);107) 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve    

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu;  

Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 
vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012   
 

Č 

ČAD*  (Republika Čad) (francúzština) 

mnohostranné dohovory: 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);108)  

                                              
107)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
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ČESKO (Česká republika) (čeština) 

dvojstranné zmluvy: 

 Zmluva  medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o  právnej  pomoci  poskytovanej  

justičnými  orgánmi     a úprave   niektorých   právnych    vzťahov   v   občianskych109) a trestných 

veciach so Záverečným protokolom (Praha  29.októbra 1992, ozn.č. 193/1993     Z.z.); 

 mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);110)  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.) a 

Dodatkového protokolu (Ženeva, 20. február 2008, ozn.č. 149/2014 Z.z.);111) 

 Dohovor  o  vykonávaní  dôkazov  v  cudzine  v  občianskych a     obchodných  veciach (Haag  

18. marca  1970, vyhl.  č.129/1976     Zb.);112) 

 Dohovor o práve použiteľnom na  dopravné nehody (Haag 4. mája     1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

 Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia     (Haag 1. júna 1970, vyhl. 

č. 131/1976 Zb.);113) 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.);114)  

 Dohovor  o  doručovaní  súdnych  a  mimosúdnych  písomností v     cudzine v občianskych a 

obchodných veciach (Haag 15. novembra     1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);115) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);116)  

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

                                                                                                                                             
108)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
109) Nariadenie Rady (ES) č. 1347/2000 z 29. mája 2000  o  právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach 
a vo veciach rodičovských práv a povinností k spoločným deťom manželov a Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 
2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach  sa v rozsahu predmetu ich úpravy 
použijú prednostne pred ustanoveniami zmluvy a jej záverečného protokolu.  
110)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
111) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
112) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach.   
113 )Uplatní sa na rozsudky vydané do 1.5.2004. 
114) Na rozhodnutia vydané od 18.6.2011 sa uplatní nariadenie Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
115) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch.    
116) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
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 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);117) 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)118;  

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 Z.z. a 133/2005 Z.z.); 

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);119) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);120)  

 Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 

Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) 

(Budapešť 22. júna 2001, ozn.č. 231/2008 Z.z.); 121) 

 

právne akty Európskej únie: 

                                              
117)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
118 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
119)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
120)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
121)  Dohovor má vplyv na rozhodné právo pre prepravné zmluvy (najmä článok 29). 
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Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;122) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;123) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 

štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;124) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;125) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;126) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;127)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 
 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 
práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);128) 

                                              
122) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
123) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
124) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
125)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
126)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
127)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
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Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve    

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

          Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach;     

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012   
 

ČIERNA HORA129)  (Černohorská republika) (srbčina) 

dvojstranné zmluvy: 

 
              Zmluva medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o právnej pomoci v občianskych a 
trestných veciach   (Podgorica 29. 5. 2014, ozn. č. 46/2016 Z.z. ); 

Protokol medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou k Zmluve  medzi ČSSR a SFRJ o  

úprave  právnych  vzťahov  vo veciach občianskych, rodinných a trestných z  20. januára 1964,  (vyhl.  

č.     207/1964 Zb.); (Podgorica 29. 5. 2014, ozn. č. 46/2016 Z.z.)  

 Konzulárna zmluva medzi ČSSR a SFRJ (Praha, 10. 12.1981, vyhl. č. 42/1983 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

                                                                                                                                             
128)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
129) Oznámenie MZV SR č. 299/2015 Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne.  
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Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.);130) 

Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag 18. 3. 

1970, ozn. č. 129/1976 Zb.);  

Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody (Haag 4. mája     1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);131)  

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);132) 

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.);  

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

 Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z.,  ozn.č. 295/2004 Z.z., ozn.č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z., ozn.č. 252/2008 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 a ozn.č.305/2012 Z.z.);  

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg  4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);133) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);134) 

                                              
130) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru . 
Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
132)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
133)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
134)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3 
 

ČÍLSKA REPUBLIKA135)  (španielčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);136) 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);137)  

 

ČÍNA138) (Čínska ľudová republika) (čínština)  

(Hong Kong a Macao pozri osobitne)  

dvojstranné zmluvy: 

 Konzulárny dohovor medzi ČSSR a ČĽR  (Peking 5. 9. 1988, vyhl. č. 97/1989 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

  Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.);139) 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag 18. 3. 

1970, ozn. č. 129/1976 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);   

                                              
135) Oznámenie MZV SR č. 19/2001 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne. 
136)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
137)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
138) Oznámenie MZV SR č. 223/1995 Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne. 
139)  Uplatní sa aj na Hong Kong, nie však na Macao 
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Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);140)  

 

D 

DÁNSKO 141) (Dánske kráľovstvo) (dánčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Dohovor  o civilnom  konaní (Haag  1. marca  1954, vyhl.  č.     72/1966 Zb.)142); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.) a 

Dodatkového protokolu (Ženeva, 20. február 2008, ozn.č. 149/2014 Z.z.);143) 

 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 

 Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia     (Haag 1. júna 1970, vyhl. 

č. 131/1976 Zb.); 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.); 144) 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  obč ianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);145 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);146)  

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

                                              
140)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
141) Revízia zmluvnej základne bola ukončená; oznámenie v Zbierke zákonov zatiaľ nebolo uverejnené. 
142) Články 1-7 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 
15.11.1965 a články 8-16 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o vykonávaní dôkazov v cudzine  z 18. marca 1970. Pozri aj 
Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností 
v občianskych alebo obchodných veciach (Ú.v. EÚ L 300, 17.11.2005 s. 55) v znení oznámenia Komisie (Ú.v. EÚ L 331, 
10.12.2008 s. 21) 
143) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
144) Na rozhodnutia vydané od 18.6.2011 sa uplatní nariadenie Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. Pozri aj 
oznámenie Komisie v poznámke nižšie. 
145) Nepoužije sa v rozsahu uplatnenia Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o doručovaní 
súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych alebo obchodných veciach (Ú.v. EÚ L 300, 17.11.2005 s. 55) v znení 
oznámenia Komisie (Ú.v. EÚ L 331, 10.12.2008 s. 21). 
146) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
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 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)147;  

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 314/2007 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004, ozn.č. 11/2012 Z.z.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);148)  

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a uznávaní 

a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú.v. EÚ L 299, 16.11.2005 s. 62); 

 Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o doručovaní súdnych 

a mimosúdnych písomností v občianskych alebo obchodných veciach (Ú.v. EÚ L 300, 17.11.2005 s. 

55) v znení oznámenia Komisie (Ú.v. EÚ L 331, 10.12.2008 s. 21); 
 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;149)  
 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

                                              
147 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
148)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
149 )  Uplatňuje sa v rozsahu úpravy právomoci a uznávania a výkonu rozhodnutí (viď oznámenie Európskej komisie Ú.v. EÚ L 
149 z 12.6.2009, s. 80)  
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pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu;150 

            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012   
 

DOMINIKA* (Spoločenstvo Dominika) (angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 405/2003 Z.z., ozn.č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.);  

 

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA* (španielčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z., ozn.č. 

331/2009 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 Z.z., ozn.č. 412/2010 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);151)  

 

DŽ 

DŽIBUTSKO* (Džibutská republika) (arabčina, francúzština)  

                                              
150) Uplatňuje sa na  základe článku 3 ods. 2 Dohody medzi EÚ a Dánskom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov 

v občianskych a obchodných veciach z 19.10.2005 (viď oznámenia Európskej komisie Ú.v. EÚ L 79 z 21.3.2013 s. 4 a L 240 
z 13.8.2014 s. 1)  
151)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 

E 

EGYPT* (Egyptská arabská republika) (arabčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Dohovor  o civilnom  konaní (Haag  1. marca  1954, vyhl.  č.     72/1966 Zb.); 152) 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia     (Haag 1. júna 1970, vyhl. 

č. 131/1976 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15. novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

 Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);153) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);154)  

 

EKVÁDOR155) (Ekvádorská republika) (španielčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

                                              
152) Články 1-7 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 
15.11.1965. 
153)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
154)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
155) Oznámenie MZV SR č. 37/2006 o revízii dvojstrannej zmluvnej základne.   



 

 

 
 Miloš Haťapka, MS SR 

35 

 

 Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z.,  ozn.č. 138/2005 Z.z., ozn.č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.);  

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 406/2003 Z.z., 547/2004 Z.z. a 455/2006 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);156)  

 

ERITREA* (Eritrejský štát) (arabčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 

ESTÓNSKO157)  (Estónska republika) (estónčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);158)  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

            Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.)159) a 

Dodatkového protokolu (Ženeva, 20. február 2008, ozn.č. 149/2014 Z.z.);160)  

            Dohovor  o  vykonávaní  dôkazov  v  cudzine  v  občianskych a     obchodných  veciach (Haag  

18. marca  1970, vyhl.  č.129/1976 Zb.);161) 

 Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia     (Haag 1. júna 1970, vyhl. 

č. 131/1976 Zb.);162) 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.);163)  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);164) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);165)  

                                              
156)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
157)Oznámenie MZV SR č. 170/2004 Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne.   
158)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
159) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
160) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
161) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
162 )Uplatní sa na rozsudky vydané do 1.5.2004. 
163) Na rozhodnutia vydané od 18.6.2011 sa uplatní nariadenie Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
164) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
165) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
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Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);166) 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)167;  

           Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);  

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 147/2003 Z.z., 547/2004 Z.z. a ozn.č. 28/2006 Z.z.); 

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg  4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);168) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);169)  

 Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 
 

právne akty Európskej únie: 

 

                                              
166)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
167 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
168)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
169)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;170) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;171) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;172) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;173) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;174) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;175)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 

 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);176) 

                                              
170) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
171) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
172) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
173)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
174)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
175)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
176)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
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Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve  ;  

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

          Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012   

 

ESWATINI * ( bývalé Svazijské kráľovstvo) (svazijčina, angličtina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Dohoda uzatvorená výmenou nót medzi vládou ČSSR a vládou Svazijského kráľovstva o 

sukcesii do zmluvy medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a 

Írska o  právnej pomoci vo  veciach občianskych z 11. novembra 1924 a do Dodatkového dohovoru o  

civilnom  konaní  súdnom medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej 

Británie a Severného Írska z 15. 2. 1935 (Lusaka,  2.9.1970/5.3.1971, vyhl.  č. 18/1980 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);177)  

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969) 

                                              
177)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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ETIÓPIA* (Etiópska federatívna demokratická republika) (amharčina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Konzulárny  dohovor  medzi ČSSR a Socialistickou Etiópiou (Addis  Abeba,  13.  9.  1981,  

vyhl.  č. 119/1982 Zb.); 

 

EURÓPSKA ÚNIA  

 

dvojstranné zmluvy: 

 Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a uznávaní 

a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú.v. EÚ L 299, 16.11.2005 s. 62); 

 Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o doručovaní súdnych 

a mimosúdnych písomností v občianskych alebo obchodných veciach (Ú.v. EÚ L 300, 17.11.2005 s. 

55) v znení oznámenia Komisie (Ú.v. EÚ L 331, 10.12.2008 s. 21); 

mnohostranné zmluvy: 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);178) 179 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);180)181  
 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51);182 

 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17);183 

Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

 

F 

FIDŽI* (Fidžijská republika) (angličtina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Fidži o sukcesii Fidži do Zmluvy o právnej pomoci vo 

veciach občianskych a  obchodných z 11.11.1924 a Dodatkového dohovoru o civilnom konaní súdnom 

z 15.12.1935 uzatvorených medzi ČSR a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie  a Severného Írska 

(výmena nót, 15.11.1971/4.11.1974 Londýn 4.11.1974) 

mnohostranné zmluvy: 

                                              
178) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
179 Rozhodnutie Rady 2013/103/EÚ 
180)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
181Rozhodnutie Rady 2001/539/ES  
182 Ratifikácia dohovoru zo strany EÚ sa nevzťahuje na Dánsko (viď Rozhodnutie Rady 2011/432/EÚ, bod 15 premabuly) 
183 Ratifikácia protokolu zo strany EÚ sa nevzťahuje na Dánsko a Spojené kráľovstvo (viď  Rozhodnutie Rady 2009/941/ES, 
body 11 a 12 preambuly).  
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 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 
vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

             Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z., ozn.č. 186/2011 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);184)  

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004, ozn.č. 7/2018 Z.z.,..................);- uplatňuje sa od 1. apríla 2019  

 

FILIPÍNY185) (Filipínska republika) (filipínčina, angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.);s 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);186) 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); - nie je v platnosti vo vzťahu k SR 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);187)  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.);- uplatňuje sa od 14.mája 2019  

 

FÍNSKO188)  (Fínska republika) (fínčina, švédčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);189)  

                                              
184)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
185) Oznámenie MZV SR č. 31/2001 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne. 
186)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
187)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
188) Revízia zmluvnej základne bola ukončená; oznámenie v Zbierke zákonov zatiaľ nebolo uverejnené. 



 

 

 
 Miloš Haťapka, MS SR 

41 

 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);190) 

 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);191) 

 Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia     (Haag 1. júna 1970, vyhl. 

č. 131/1976 Zb.);192) 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.);193)  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);194) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);195) 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)196;  

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004, ozn.č. 307/2011 Z.z.);  

                                                                                                                                             
189)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
190) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
191) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach.  
192 )Uplatní sa na rozsudky vydané do 1.5.2004. 
193) Na rozhodnutia vydané od 18.6.2011 sa uplatní nariadenie Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
194) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch.  
195) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
196 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
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Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg  4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);197) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);198)  

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 

právne akty Európskej únie: 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;199) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;200) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;201) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;202) 

                                              
197)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
198)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
199) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
200) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
201) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
202)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;203) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;204)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 
 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 
práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);205) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve    

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

                                              
203)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
204)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
205)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
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             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012   

 

FRANCÚZSKO206) (Francúzska republika) (francúzština) 

dvojstranné zmluvy: 

 Konzulárna dohoda medzi ČSSR a Francúzskou republikou (Praha 22. 1. 1969, vyhl. č. 

79/1971 Zb.); 

 Zmluva  medzi vládou ČSSR a vládou Francúzskej republiky o  právnej  pomoci,  uznaní  a  

výkone  rozhodnutí vo     veciach  občianskych, rodinných  a obchodných  (Paríž 10.  5.     1984, vyhl. 

č. 83/1985 Zb.);207) 

mnohostranné zmluvy 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);208)  

 Dohovor  o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí     (New York 10. júna 

1958, vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.)209) a 

Dodatkového protokolu (Ženeva, 20. február 2008, ozn.č. 149/2014 Z.z.);210) 

 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);211) 

 Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody (Haag 4. mája     1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.);212)  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);213) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);214)  

                                              
206) Oznámenie MZV SR č. 39/2006 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne    
207)  Nariadenie Rady (ES) č. 1347/2000 z 29. mája 2000  o  právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach 
a vo veciach rodičovských práv a povinností k spoločným deťom manželov a Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 
2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach  sa v rozsahu predmetu ich úpravy 
použijú prednostne pred ustanoveniami zmluvy. 
208)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
209) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
210) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
211) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
212) Na rozhodnutia vydané od 18.6.2011 sa uplatní nariadenie Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
213) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
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Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)215;  

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

314/2007 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004, ozn.č. 70/2011 Z.z.); 

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 454/2006 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg  4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);216) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);217)  

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 

Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) 

(Budapešť 22. júna 2001, ozn.č. 231/2008 Z.z.); 218) 

 

                                                                                                                                             
214) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
215 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
216)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
217)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
218)  Dohovor má vplyv na rozhodné právo pre prepravné zmluvy (najmä článok 29). 
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právne akty Európskej únie: 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;219) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;220) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 

štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;221) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;222) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;223) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;224)   
 

             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 
mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze;            
             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 
práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);225) 

                                              
219) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
220) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
221) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
222)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
223)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
224)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
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Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve   

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012   
 

 

G 

GABON* (Gabonská republika) (francúzština) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);226)  

                                                                                                                                             
225)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
226)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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GAMBIA* (Gambijská republika) (angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);227)  

 

GHANA* (Ghanská republika) (angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);228)  

 

GRÉCKO229) (Helénska republika) (gréčtina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Konzulárny dohovor medzi ČSSR a Gréckou republikou (Atény 22. 10. 1980, vyhl. č. 18/1985 

Zb.); 

 Zmluva  medzi ČSSR a Gréckou republikou o právnej  pomoci v  občianskych230) a  trestných 

veciach  (Atény 22. 10. 1980, vyhl. č. 102/1983 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);231)  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);232) 

 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);233) 

                                              
227)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
228)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
229) Oznámenie MZV SR č. 226/1995 Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne. 
230) Nariadenia Rady (ES)  1347/2000,  44/2001, 1206/2001, 2201/2003 a 1393/2007 sa v rozsahu ich predmetu úpravy použijú 
prednostne pred ustanoveniami zmluvy.  
231)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
232) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
233) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
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 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.);234)  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);235) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);236)  

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.);   

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

           Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)237;  

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z., ozn.č. 16/2009 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 a ozn.č.261/2012 Z.z.); 

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);238) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);239)  

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

                                              
234) Na rozhodnutia vydané od 18.6.2011 sa uplatní nariadenie Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
235) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
236) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
237 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
238)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
239)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 

právne akty Európskej únie: 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;240) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;241) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 

rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;242) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;243) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;244) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;245)  

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 
mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 
 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 
práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 

 

                                              
240) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
241) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
242) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
243)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
244)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
245)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 
doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);246) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve   

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

  Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

               Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

               Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012   

 

GRENADA* (angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

 

GRUZÍNSKO*247) (gruzínčina)  

                                              
246)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
247) Gruzínsko diplomatickou nótou oznámilo, že sa necíti byť viazané Zmluvou  medzi ČSSR a ZSSR o  právnej  pomoci  a  

právnych  vzťahoch  vo veciach     občianskych, rodinných a trestných (Moskva 12. augusta 1982, vyhl.  č. 95/1983 Zb.); 
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mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);248) 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);249)  

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.);  

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)250;  

              Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 314/2007 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z., ozn.č. 186/2011 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 Z.z.,  a č. 259/2014 Z.z..) 

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);251) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);252)  

 

GUATEMALA* (Guatemalská republika) (španielčina)  

mnohostranné zmluvy: 

  Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,  vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);  

                                              
248) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
249) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
250 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
251)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
252)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z.                        

;ozn.č. 501/2007 Z.z. ); 

            Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);253) 

 

GUINEA* (Guinejská republika) (francúzština)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

 

GUINEA-BISSAU*  (Republika Guinea-Bissau) (portugalčina) 

 

GUYANA*  (Guayanská republika) (angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor  o     uznaní a výkone     cudzích rozhodcovských rozhodnutí       (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959    Zb.); 

             Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);254)  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z.                        

;ozn.č. 501/2007 Z.z. ); - uplatňuje sa od 18. apríla 2019 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);- uplatňuje sa od 1.mája 2019, nie je v platnosti vo vzťahu k SR 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); - uplatňuje sa od 1. júna 2019  

                                              
253)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
254)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004, ozn.č. 7/2018 Z.z.);- uplatňuje sa od 1. decembra 2019  

 
Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51);- uplatňuje sa od 7. marca 2020 

 

H 

HAITI*  (Republika Haiti) (kreolčina, francúzština) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, 

ozn. č. 380/2001 Z.z.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 

HOLANDSKO255) (Holandské kráľovstvo) (holandčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);256)  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.) a 

Dodatkového protokolu (Ženeva, 20. február 2008, ozn.č. 149/2014 Z.z.);257) 

 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);258) 

 Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody (Haag 4. mája 1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

 Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia     (Haag 1. júna 1970, vyhl. 

č. 131/1976 Zb.);259) 260) 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.);261)  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);262)  

                                              
255) Oznámenie MZV SR č. 493/2005 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne  
256)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
257) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
258) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
259 )Uplatní sa na rozsudky vydané do 1.5.2004. 
260) Okrem Aruby. Rozšírenie na tento ostrov Holandskom sa nestalo pre SR účinným. 
261) Na rozhodnutia vydané od 18.6.2011 sa uplatní nariadenie Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
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Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);263)  

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);264) 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366 /2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)265;  

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z., ozn.č. 15/2012 Z.z., ozn.č. 183/2012 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004, ozn.č. 11/2012 Z.z.);  

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg  4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);266) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);267)  

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 

                                                                                                                                             
262) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
263) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
264) Neuplatní sa na Arubu. 
265 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
266)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
267)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) 

(Budapešť 22. júna 2001, ozn.č. 231/2008 Z.z.); 268) 

 

právne akty Európskej únie: 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;269) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;270) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;271) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;272) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;273) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;274)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 
 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 
práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 

 

                                              
268)  Dohovor má vplyv na rozhodné právo pre prepravné zmluvy (najmä článok 29). 
269) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
270) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
271) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
272)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
273)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
274)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 
doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);275) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve    

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012   
 

HONDURAS* (Honduraská republika) (španielčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);  

                                              
275)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
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Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); - uplatňuje sa od 1. júla 2019  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z.,  ozn.č. 138/2005 Z.z., ozn.č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);276)  

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004, ozn.č. 7/2018 Z.z. a ozn. č. 240/2018 Z.z.); 

 

HONG KONG* (Osobitná administratívna oblasť Hong Kong) (pozri aj „Čína”) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 

 Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia     (Haag 1. júna 1970, vyhl. 

č. 131/1976 Zb.); 

 Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

 

CH 

 

CHORVÁTSKO277)  (Chorvátska republika) (chorvátčina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Zmluva  medzi ČSSR a SFRJ o  úprave  právnych  vzťahov  vo veciach občianskych,     

rodinných  a  trestných  (Belehrad  20.  1.  1964,  vyhl.  č.     207/1964 Zb.); 

 Konzulárny dohovor medzi ČSSR a SFRJ (Praha, 10. 12.1981, vyhl. č. 42/1983 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

                                              
276)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
277) Oznámenie MZV SR č. 112/2006 o revízii dvojstrannej zmluvnej základne. . 
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Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);278) 

Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 279) 

Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody (Haag 4. mája 1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15. novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 280) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);281)  

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.);  

 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);282) 

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)283;  

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004, ozn.č. 76/2010 Z.z.) 

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);284) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);285)  

Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) 

(Budapešť 22. júna 2001, ozn.č. 231/2008 Z.z.); 286) 

 

                                              
278) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
279) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach.  
280) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch.   
281) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
282)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
283 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
284)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
285)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
286)  Dohovor má vplyv na rozhodné právo pre prepravné zmluvy (najmä článok 29). 
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právne akty Európskej únie:287) 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;288) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;289) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie) 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 

štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;290) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;291) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;292) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;293)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);294) 

                                              
287 ) Uplatňujú sa odo dňa vstupu Chorvátska do EÚ, t.j. od 1.7.2013. 
288) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
289) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
290) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
291)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
292)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
293)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
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Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve   

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012   

       

I 

INDIA* (Indická republika) (hindčina, angličtina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Konzulárna dohoda medzi ČSSR  a Indickou republikou (Dillí, 4. 12.  1974, vyhl. č. 8/1980     

Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag  15.  novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

                                                                                                                                             
294)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
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Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

 Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z.,  ozn.č. 283/2005 Z.z., ozn.č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);295)  

 

INDONÉZIA296) (Indonézska republika) (indonézčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);297)  

 

IRAK 298 (Iracká republika) (arabčina na autonómnom území Kurdov kurdčina) 

dvojstranné zmluvy: 

Konzulárna dohoda medzi ČSSR a Irackou republikou (Praha 16. 8. 1985, vyhl. č. 81/1987 

Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Protokol o doložkách o rozhodcovi (Ženeva, 24.9.1923, vyhl.č. 191/1931 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1990 (Bern 20. decembra 1990, ozn.č. 34/1997 Z.z.);299)  - v dôsledku 

pozastaveného členstva tohto štátu v OTIF sa dohovor v súčasnosti neuplatňuje. 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); - nie je v platnosti vo vzťahu k SR 

 

IRÁN300)  (Iránska islamská republika) (perzština)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

                                              
295)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
296) Oznámenie MZV SR č. 30/2001 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne. 
297)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
298) Oznámenie MZVa EZ SR č. 301/2010 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne 
299) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
300) Oznámenie MZV SR č. 158/2003 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne.  
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Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.) a 

Dodatkového protokolu (Ženeva, 20. február 2008, ozn.č. 149/2014 Z.z.);301) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);302)  

 

ISLAND* (Islandská republika) (islandčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  civilnom konaní  (Haag 1.  marca 1954,  vyhl. č.     72/1966 Zb.);303)  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o  vykonávaní  dôkazov   v  cudzine  v  občianskych  a obchodných  veciach   (Haag  

18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.  novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);  

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)304;  

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

 Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z.,  ozn.č. 138/2005 Z.z., ozn.č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);305)  
 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 

                                              
301) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
302) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
303) Články 1-7 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 
15.11.1965 a články 8-16 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o vykonávaní dôkazov v cudzine  z 18. marca 1970. 

 
304 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
305)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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IZRAEL306) (Štát Izrael) (ivrit, arabčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Dohovor  o civilnom  konaní (Haag  1. marca  1954, vyhl.  č.     72/1966 Zb.); 307) 

Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

           Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);308)  

 

Í 

ÍRSKO309) (Írska republika) (írčina, angličtina) 

mnohostranné zmluvy:  

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);310)  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);311) 

 Dohovor  o  doručovaní  súdnych  a  mimosúdnych  písomností v     cudzine v občianskych a 

obchodných veciach (Haag 15. novembra     1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);312) 

                                              
306) Revízia zmluvnej základne bola ukončená; oznámenie v Zbierke zákonov zatiaľ nebolo uverejnené. 
307) Články 1-7 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 
15.11.1965 a články 8-16 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o vykonávaní dôkazov v cudzine  z 18. marca 1970. 
308)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
309) Oznámenie MZV SR č. 383/2002 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne. 
310)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
311) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
312) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
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Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);313)  

Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)314; 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

314/2007 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004, ozn.č. 70/2011 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);315)  

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 
 

právne akty Európskej únie: 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;316) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;317) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 

                                              
313) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
314 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
315)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
316) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
317) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
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Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;318) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;319) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;320) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;321)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);322) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

                                              
318) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
319)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
320)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
321)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
322)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
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parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012  

 

J 

JAMAJKA* (angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);323)  

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); - nie je v platnosti vo vzťahu k SR 

 

JAPONSKO324  (japončina) 

mnohostranné zmluvy: 

  Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Dohovor o  civilnom konaní (Haag 1.  marca 1954,  vyhl. č.     72/1966 Zb.); 325)   

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.);  

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);326)  

                                              
323)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
324) Oznámenie MZV SR č. 409/2005 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne .   
325) Články 1-7 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 
15.11.1965. 
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JEMEN* (Jemenská republika) (arabčina) 

dvojstranné zmluvy:327) 

 Konzulárna dohoda medzi ČSSR a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou (Praha 21. 

3. 1984, vyhl. č. 43/1986 Zb.); 

 Zmluva  medzi ČSSR a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou o právnej  pomoci v 

občianskych a  trestných veciach (Praha, 19. 1. 1989, ozn. č. 76/1990 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 

JORDÁNSKO*  (Jordánske hašimovské kráľovstvo) (arabčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);415) 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);328) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);329)  

 

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA330 (afrikánčina, angličtina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie  a Írska o  

právnej pomoci vo  veciach občianskych (Londýn  11. 11. 1924, vyhl.  č. 70/1926 Zb.); 

 Dodatková zmluva o  civilnom  konaní  súdnom medzi Republikou československou a 

Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie  a Severného Írska (Praha  15. 2.  1935,vyhl.č. 178/1935 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

                                                                                                                                             
326)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
327)  Zmluvy boli dojednané  s Južným Jemenom. Po spojení oboch štátov do jedného v roku 1993 nie je použiteľnosť týchto 
dvojstranných zmlúv na celý Jemen preskúmaná. 
328) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
329)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);330)  

 

JUŽNÝ SUDÁN (Juhosudánska republika) (angličtina) 

 

 

K 

KAMBODŽA* (Kambodžské kráľovstvo) (khmérčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

 

KAMERUN* (Kamerunská republika)  (francúzština, angličtina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);331) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);332)  

             Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 

KANADA333) (angličtina, francúzština) 

dvojstranné zmluvy: 

 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o  

právnej pomoci vo  veciach občianskych v znení a doplnení zo dňa 15.2.1935, (Londýn  11.     11. 

1924, vyhl.č. 70/1926 Zb.) – rozšírenie na Kanadu upravené výmenou nót - Praha 5./25.1.1972 

 Vyhlásenia vzájomnosti vo veciach výživného zo strany provincie Alberta a Manitoba (ozn.č. 

61/2003 Z.z.), Britská Kolumbia (ozn.č. 348/2003 Z.z.) a Ontario (ozn.č. 317/2004 Z.z.); 

                                              
330)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
331)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
332)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
333)  Oznámenie MZV SR č. 411/2005 Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne. 
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mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);334)  

 

KAPVERDY* (Kapverdská republika) (portugalčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z., ozn.č. 77/2010 

Z.z.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);335)  

Dohovor  o     uznaní a výkone     cudzích rozhodcovských rozhodnutí       (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959    Zb.); 

 

KATAR* (Štát Katar) (arabčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);336) 

 

KAZACHSTAN*337) (Kazašská republika) (kazaština, ruština) 

                                              
334)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
335)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
336)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
337)  Kazachstan diplomatickou nótou oznámil, že sa necíti byť viazaný Zmluvou  medzi ČSSR a ZSSR o  právnej  pomoci  a  
právnych  vzťahoch  vo veciach     občianskych, rodinných a trestných (Moskva 12. augusta 1982, vyhl.  č. 95/1983 Zb.). 
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mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor  o civilnom  konaní (Haag   1. marca  1954, vyhl. č.  72/1966 Zb.); 338) 

                   Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.);339) 

 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);340) 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

              Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z. a ozn. č. 290/2015 Z.z.);             

             Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);  

             Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);341) 

                   Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);342)  

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); uplatňuje sa od 14.júla 2019 
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

 

KEŇA* (Kenská republika) (svahilčina, angličtina)  

dvojstranné zmluvy: 

 Dohoda uzavretá výmenou nót o platnosti zmluvných dokumentov na území Kenskej 

republiky, ktoré uzatvorilo Československo s Veľkou Britániou o právnej pomoci vo veciach 

občianskych a o vzájomnom vydávaní zločincov uzatvorených v Londýne 11.11.1924 a Dodatkového 

dohovoru o civilnom konaní súdnom z 15.2.1935 (Nairobi, 15.1.1970); 

                                              
338)  Články 1-7 tohto dohovoru nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 
15.11.1965 a články 8-16 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o vykonávaní dôkazov v cudzine  z 18. marca 1970. 
339) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru . 
340)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
341) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
342)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);343)  

 

KIRGIZSKO*344) (Kirgizská republika) (kirgizština)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,  vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Dohovor  o civilnom  konaní (Haag   1. marca  1954, vyhl. č.  72/1966 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);345) 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

186/2011 Z.z.); 

 Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, 

ozn. č. 380/2001 Z.z.);  

 

KIRIBATI* (Kiribatská republika) (kiribatčina, angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 

KOLUMBIA* (Kolumbijská republika) (španielčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

                                              
343)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
344) Kirgizsko diplomatickou nótou oznámilo, že sa necíti byť viazané Zmluvou  medzi ČSSR a ZSSR o  právnej  pomoci  a  

právnych  vzťahoch  vo veciach     občianskych, rodinných a trestných (Moskva 12. augusta 1982, vyhl.  č. 95/1983 Zb.). 
  
345) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
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Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag 18. 3. 

1970, ozn. č. 129/1976 Zb.);  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag  15.  novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z., ozn.č. 252/2008 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);346)  

 

KOMORY* (Komorská únia) (arabčina, francúzština) 

mnohostranné zmluvy: 

            Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 

KONGO  (Konžská republika) (francúzština) 

mnohostranné zmluvy: 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 

KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA* (francúzština)  

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o     uznaní a výkone     cudzích rozhodcovských rozhodnutí       (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959    Zb.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);347) 

 

KÓREA „ JUŽNÁ“* (Kórejská republika) (kórejčina)  

mnohostranné zmluvy: 

Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

                                              
346)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
347)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností   v cudzine  v  občianskych  a  

obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 314/2007 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);348)  

 

KÓREA  „SEVERNÁ“ 349)(Kórejská ľudovodemokratická republika) (kórejčina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Zmluva medzi ČSSR  a KĽDR o vzájomnej právnej  pomoci v občianskych, rodinných a     

trestných veciach (Pchjongjang, 11.  9. 1988, vyhl. č. 93/1989     Zb.); 

 Konzulárny dohovor medzi ČSSR a KĽDR (Pchjongjang 11. 9. 1988, vyhl. č. 96/1989     Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 

KOSTARIKA350)  (Kostarická republika) (španielčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

             Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

 Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);351)  

            Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z., ozn.č. 15/2012 Z.z.) 

                                              
348)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
349 Oznámenie MZV SR č. 365/2003 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne.  
350) Revízia zmluvnej základne bola ukončená; oznámenie v Zbierke zákonov zatiaľ nebolo uverejnené. 
351)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn. č. 365/2012 Z.z. a ozn. č. 117/2017 Z.z.);  

            Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag 18. 

marca 1970, vyhl.č. 129/1976 Zb.); 

            Dohovor  o  doručovaní  súdnych  a  mimosúdnych  písomností v     cudzine v občianskych a 

obchodných veciach (Haag 15. novembra     1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

 

KUBA* (Kubánska republika) (španielčina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Konzulárna zmluva medzi ČSSR a Kubánskou republikou (Havana 7. 4. 1973, vyhl. č. 

14/1975 Zb.); 

 Zmluva medzi ČSSR a Kubánskou republikou o vzájomnej právnej  pomoci v občianskych, 

rodinných a     trestných veciach  (Praha 18. 4. 1980, vyhl. č. 80/1981 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);352) 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004, ozn.č. 7/2018 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);353)  

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);- nie je v platnosti vo vzťahu k SR 

 

KUVAJT* (Kuvajtský štát) (arabčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag 18. 
marca 1970, vyhl.č. 129/1976 Zb.); 

                                              
352)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
353)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);354)  

 

L 

LAOS* (Laoská ľudovodemokratická republika) (laoština)  

dvojstranné zmluvy: 

Konzulárna zmluva medzi ČSSR a Laoskou ľudovo demokratickou republikou (Vientiane, 15. 

3. 1985,  vyhl. č. 46/1987 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 

LESOTHO* (Lesothské kráľovstvo) (angličtina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Dohoda medzi ČSSR a Lesothským kráľovstvom o rozšírení platnosti Zmluvy o právnej 

pomoci vo veciach občianskych, Zmluvy o vydávaní zločincov  a Dodatkového dohovoru o civilnom 

konaní súdnom s Veľkou Britániou na Lesothské kráľovstvo /výmena nót/ (Londýn 25.10.1974, vyhl.č. 

18/1980 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 a ozn.č.305/2012 Z.z.); 

 

LIBANON355 (Libanonská republika) (arabčina) 

mnohostranné zmluvy: 

                                              
354)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
355 Oznámenie MZV SR č. 45/2006 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne 
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 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Dohovor o  civilnom konaní   (Haag 1.  marca 1954,  vyhl. č.     72/1966 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);356) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.);357)  - v dôsledku pozastaveného členstva tohto štátu v OTIF sa dohovor v súčasnosti neuplatňuje. 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.);  

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);358) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);359) 

 

LIBÉRIA* (Libérijská republika) (angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

 

LÍBYA360) (Veľká líbyjská arabská ľudová socialistická džamahírija) (arabčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 

LICHTENŠTAJNSKO* (Lichtenštajnské kniežatstvo) (nemčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

                                              
356) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
357) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania.  
358)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
359)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
360) Oznámenie MZV SR č. 606/2002 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne.   
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Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 Dohovor  o uznaní  a vykonateľnosti  rozhodnutí o vyživovacej     povinnosti k  deťom (Haag 

15. apríla  1958, vyhl. č. 14/1974     Zb.);  

Dohovor  o  vykonávaní  dôkazov   v  cudzine  v  občianskych  a obchodných  veciach   (Haag  

18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);  

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);361)  

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)362;  

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

 

LITVA363) (Litovská republika) (litovčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.) a 

Dodatkového protokolu (Ženeva, 20. február 2008, ozn.č. 149/2014 Z.z.);364) 

 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);365) 

 Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody (Haag 4. mája 1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.);366)  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);367) 

                                              
361) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania.  
362 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
363) Oznámenie MZV SR č. 32/2005 o revízii dvojstrannej zmluvnej základne.  
364) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
365) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
366) Na rozhodnutia vydané od 18.6.2011 sa uplatní nariadenie Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
367) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
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Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);368)  

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);369) 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

  Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)370;  

 Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, 

ozn. č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 306/2004 Z.z., ozn.č. 547/2004 Z.z., ozn.č. 133/2005 Z.z. a ozn.č. 

243/2007 Z.z.); 

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);371) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);372) 

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

                                              
368) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
369)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
370 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
371)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
372)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 
 

právne akty Európskej únie: 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;373) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;374) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;375) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;376) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;377) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;378)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 

                                              
373) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
374) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
375) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
376)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
377)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
378)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 
doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);379) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve   

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012  

 

LOTYŠSKO380) (Lotyšská republika) (lotyština)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.) a 

Dodatkového protokolu (Ženeva, 20. február 2008, ozn.č. 149/2014 Z.z.);381) 

                                              
379)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
380) Oznámenie MZV SR č. 334/2001 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne. 
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 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);382) 

Dohovor o práve použiteľnom na  dopravné nehody (Haag 4. mája 1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);383) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);384)  

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.);  

 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);385) 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

           Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);  

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)386;  

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 147/2003 Z.z., 306/2004 Z.z., 547/2004 Z.z. a ozn.č. 343/2009 Z.z.); 

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);387) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);388) 

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

                                                                                                                                             
381) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
382) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
383) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
384) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
385)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
386 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
387)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
388)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 

právne akty Európskej únie: 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;389) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;390) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie);  
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;391) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;392) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;393) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;394)   

                                              
389) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
390) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
391) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
392)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
393)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
394)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);395) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve    

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012  
 

 

LUXEMBURSKO 396) (Luxemburské veľkovojvodstvo) (francúzština, nemčina) 

mnohostranné zmluvy: 

                                              
395)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
396) Oznámenie MZV SR č. 484/2002 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne. 



 

 

 
 Miloš Haťapka, MS SR 

85 

 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);397)  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.) a 

Dodatkového protokolu (Ženeva, 20. február 2008, ozn.č. 149/2014 Z.z.);398) 

 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);399) 

 Dohovor o práve použiteľnom na  dopravné nehody (Haag 4. mája 1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

 Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia     (Haag 1. júna 1970, vyhl. 

č. 131/1976 Zb.);400) 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.);401)  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);402) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);403)  

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.);  

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)404;  

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

                                              
397)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
398) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
399) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
400 )Uplatní sa na rozsudky vydané do 1.5.2004. 
401) Na rozhodnutia vydané od 18.6.2011 sa uplatní nariadenie Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
402) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
403) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
404 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
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Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004, ozn.č. 52/2011 Z.z.);  

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);405)  

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 

Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) 

(Budapešť 22. júna 2001, ozn.č. 231/2008 Z.z.); 406) 

 

právne akty Európskej únie: 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;407) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;408) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;409) 
 

                                              
405)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
406)  Dohovor má vplyv na rozhodné právo pre prepravné zmluvy (najmä článok 29). 
407) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
408) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
409) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
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Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 
rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;410) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;411) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;412)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);413) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve    

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

                                              
410)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
411)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
412)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
413)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
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parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012   

 

M 

MACAO* (Osobitná administratívna oblasť Macao pozri aj „Čína”) (portugalčina, čínština) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor  o civilnom  konaní (Haag  1. marca  1954, vyhl.  č.  72/1966 Zb.); 414) 

 Dohovor  o uznaní  a vykonateľnosti  rozhodnutí o vyživovacej     povinnosti k  deťom (Haag 

15. apríla  1958, vyhl. č. 14/1974  Zb.); 

Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 

 Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností   v cudzine  v  občianskych  a  

obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

 

SEVERNÉ MACEDÓNSKO415) (macedónčina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Zmluva  medzi ČSSR a SFRJ o  úprave  právnych  vzťahov  vo veciach občianskych,     

rodinných  a  trestných  (Belehrad  20.  1.  1964,  vyhl.  č.     207/1964 Zb.); 

 Konzulárna zmluva medzi ČSSR a SFRJ (Praha, 10. 12.1981, vyhl. č. 42/1983 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);416) 

                                              
414) Články 1-7 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 
15.11.1965 a články 8-16 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o vykonávaní dôkazov v cudzine  z 18. marca 1970. 
415) Oznámenie MZV SR č. 489/2005 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne. 
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Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 

Dohovor o práve použiteľnom na  dopravné nehody (Haag 4. mája     1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

 Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);417)  

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);418) 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);419) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);420)  

 

MADAGASKAR* (Madagaskarská republika) (malgaština, francúzština)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

                                                                                                                                             
416) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
417) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
418)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
419)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
420)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);421)  

 

MAĎARSKO* (Maďarská republika) (maďarčina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Konzulárna zmluva medzi ČSSR a MĽR (Budapešť 17. mája  1973, vyhl. č.  50/1974     Zb.); 

 Zmluva  medzi ČSSR a MĽR o   právnej  pomoci  a  úprave   právnych  vzťahov  v 

občianskych, rodinných422) a trestných veciach (Bratislava  28. marca 1989, ozn. č. 63/1990 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);423)  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Dohovor o  civilnom konaní   (Haag 1.  marca 1954,  vyhl. č.     72/1966 Zb.); 424) 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);425) 

Dohovor  o  vykonávaní  dôkazov   v  cudzine  v  občianskych  a obchodných  veciach   (Haag  

18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 426) 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);427) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);428)  

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

                                              
421)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
422) Nariadenie Rady (ES) č. 1347/2000 z 29. mája 2000  o  právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach 
a vo veciach rodičovských práv a povinností k spoločným deťom manželov a Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 
2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach  sa v rozsahu predmetu ich úpravy 
použijú prednostne pred ustanoveniami zmluvy.  
423)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
424) Články 1-7 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 15. 11. 
1965 a články 8-16 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o vykonávaní dôkazov v cudzine  z 18. marca 1970. Dohovor sa 
nepoužije v článkoch 1-16 v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní 
súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch a nariadenia Rady (ES) č. 
1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných 
veciach. 
425) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
426) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
427) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
428) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
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 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);429) 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)430;  

             Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, 

ozn. č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z., ozn.č. 186/2011 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn. č. 547/2004 Z.z., ozn.č. 455/2006 Z.z. a ozn.č. 243/2007 Z.z.); 

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);431) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);432) 

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 

Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) 

(Budapešť 22. júna 2001, ozn.č. 231/2008 Z.z.); 433) 

 

právne akty Európskej únie: 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;434) 

                                              
429)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
430 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
431)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
432)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
433)  Dohovor má vplyv na rozhodné právo pre prepravné zmluvy (najmä článok 29). 
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Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;435) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 

štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;436) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;437) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;438) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;439)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);440) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 

                                                                                                                                             
434) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
435) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
436) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
437)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
438)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
439)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
440)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
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Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve    

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012  

 

MALAJZIA441) (malajčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);442)  

 

MALAWI * (Malawijská republika) (angličtina, čičeva) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15. novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

 

                                              
441) Oznámenie MZV SR č. 14/2001 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne. 
442)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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MALDIVY* (Maldivská republika) (divehi, angličtina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);443)  

 

MALI* (Malijská republika) (francúzština) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);444)  

 

MALTA445) (maltčina, angličtina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);446) 

Dohovor  o  vykonávaní  dôkazov   v  cudzine  v  občianskych  a obchodných  veciach   (Haag  

18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 447) 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);448) 

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)449;  

                                              
443)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
444)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
445) Oznámenie MZV SR č. 335/2001 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne. 
446) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
447) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
448) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
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Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);   

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004, ozn.č. 11/2012 Z.z.);  

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 175/2012 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);450) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);451)  

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 
 

právne akty Európskej únie: 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;452) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;453) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;454) 

                                                                                                                                             
449 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
450)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
451)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
452) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
453) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
454) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
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Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;455) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;456) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;457)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);458) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve    

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

                                              
455)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
456)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
457)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
458)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012  

 

MAROKO* (Marocké kráľovstvo) (arabčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Dohovor o  civilnom konaní   (Haag 1.  marca 1954,  vyhl. č.     72/1966 Zb.);459) 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.);460) 

Dohovor  o  vykonávaní  dôkazov   v  cudzine  v  občianskych  a obchodných  veciach   (Haag  

18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody (Haag 4. mája 1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);461)  

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 147/2003 Z.z. a 547/2004 Z.z.); 

                                              
459 ) Články 1-7 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 
15.11.1965 a články 8-16 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o vykonávaní dôkazov v cudzine  z 18. marca 1970. 
460) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru . 
461) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
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Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);462)  

 

MARSHALLOVE OSTROVY* (Republika Marshallové ostrovy) (kajin-majol, angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z., ozn.č. 252/2008 Z.z.); 

 

MAURITÁNIA* (Mauritánska islamská republika) (arabčina) 

mnohostranné zmluvy: 

Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.);  

 

MAURÍCIUS* (Maurícijská republika) (angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);463) 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);464)  

 

                                              
462)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
463)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
464)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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MEXIKO465) (Spojené štáty mexické) (španielčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20.6.1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.);  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 

Dohovor o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);466) 

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.);  

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);467)  

             Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

 

MIKRONÉZIA* (Mikronézske federatívne štáty) (angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 

MJANMARSKO (Republika Mjanmarského zväzu)* (barmčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959    Zb.); 

                                              
465) Oznámenie MZV SR č. 353/2000 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne.  
466)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
467)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 

MOLDAVSKO468) (Moldavská republika) (moldavčina)  

dvojstranné zmluvy: 

 Konzulárny dohovor medzi ČSSR a ZSSR (Moskva, 27. 4.  1972, vyhl.  č. 143/1973   Zb.); 

Zmluva  medzi ČSSR a ZSSR o  právnej  pomoci  a  právnych  vzťahoch  vo veciach 

občianskych, rodinných a trestných (Moskva 12. 8. 1982, vyhl.     č. 95/1983 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Dohovor  o civilnom  konaní (Haag  1. marca  1954, vyhl.  č.     72/1966 Zb.);469) 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);470) a 

Dodatkového protokolu (Ženeva, 20. február 2008, ozn.č. 149/2014 Z.z.);471) 

 Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia  (Haag 1. júna 1970, vyhl. č. 

131/1976 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);472) 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)473;  

                                              
468) Oznámenie MZV SR č. 436/2006 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne. 
469) Články 1-7 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 

15.11.1965 
470) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
471) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
472)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
473 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
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Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 314/2007 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);474) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);475)  

Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) 

(Budapešť 22. júna 2001, ozn.č. 231/2008 Z.z.); 476) 

 

MONAKO 477) (Monacké kniežatstvo) (francúzština, taliančina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag   18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag  15.  novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);478)  

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z.,  ozn.č. 74/2003 Z.z., ozn.č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.); 

  Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 Z.z. a 28/2006 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);479) 

 

MONGOLSKO480) (mongolčina) 

                                              
474)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
475)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
476)  Dohovor má vplyv na rozhodné právo pre prepravné zmluvy (najmä článok 29). 
477) Revízia zmluvnej základne bola ukončená; oznámenie v Zbierke zákonov zatiaľ nebolo uverejnené.   
478) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
479)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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dvojstranné zmluvy: 

 Konzulárna zmluva medzi ČSSR a MOĽR a Protokol (Ulánbátar 3. 6.  1976, vyhl. č.  47/1977     

Zb.); 

 Zmluva medzi ČSSR a MOĽR o  poskytovaní právnej pomoci a  o právnych vzťahoch v     

občianskych, rodinných a trestných veciach (Ulánbátar 15. 10.     1976, vyhl. č. 106/1978 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Dohovor    o civilnom    konaní (Haag    1. marca    1954, vyhl.    č. 72/1966 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.);481) 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

           Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z., ozn.č. 77/2010 

Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);482) 

 

 MOZAMBIK* (Mozambická republika) (portugalčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);483) 

 

N 

NAMÍBIA* (Namíbijská republika) (afrikánčina, angličtina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

456/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z. ; 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);484)  

                                                                                                                                             
480) Revízia zmluvnej základne bola ukončená; oznámenie MZV SR č. 399/2011 Z.z..   
481) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru . 
482)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
483  
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             Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, 

ozn. č. 380/2001 Z.z.); 

 

NAURU* (Naurská republika) (angličtina, nauričina)  

dvojstranné zmluvy: 

 Dohoda o sukcesii Republiky Nauru do Zmluvy o právnej pomoci vo veciach občianskych 

medzi Československom a Spojeným kráľovstvom z 11.11.1924, doplnenej Dodatkovou dohodou o 

civilnom konaní súdnom z 15.2.1935 /výmena nót, Nauru Island 23.8.1978/Praha 13.3.1979/ (Praha, 

13. 3. 1979, vyhl.č. 18/1980 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 

NEMECKO* (Nemecká spolková republika) (nemčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);485)  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Dohovor  o civilnom  konaní (Haag  1. marca  1954, vyhl. č. 72/1966 Zb.); 486) 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);487) 

 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);488) 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.);489)  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);490) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);491)  

                                                                                                                                             
484)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
485)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
486) Články 1-7 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 
15.11.1965 a články 8-16 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o vykonávaní dôkazov v cudzine  z 18. marca 1970. Dohovor 
sa nepoužije v článkoch 1-16 v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní 
súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch a nariadenia Rady (ES) č. 
1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných 
veciach. 
487) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
488) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
489) Na rozhodnutia vydané od 18.6.2011 sa uplatní nariadenie Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
490) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
491) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
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Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)492;  

           Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

           Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z.,  ozn.č. 683/2004 Z.z., ozn.č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004, ozn.č. 70/2011 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);493)  

 Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 

Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) 

(Budapešť 22. júna 2001, ozn.č. 231/2008 Z.z.); 494) 

 

právne akty Európskej únie: 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;495) 

                                              
492 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
493)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
494)  Dohovor má vplyv na rozhodné právo pre prepravné zmluvy (najmä článok 29). 
495) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
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Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;496) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 

štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;497) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;498) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;499) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;500)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);501) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 

                                              
496) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
497) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
498)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
499)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
500)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
501)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
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Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  

 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve    

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012   
 
 

NEPÁL* (Nepálske kráľovstvo) (nepálčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);502)  

 

NIGER* (Nigerská republika) ( francúzština) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);503) 

                                              
502)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
503)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
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Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);504)  

 

NIGÉRIA* (Nigérijská federatívna republika) (angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);505) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);506)  

 

NIKARAGUA* (Nikaragujská republika) (španielčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z.,  ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z., ozn.č. 27/2013 Z.z.); 

             Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);507) – uplatňuje sa od 28.apríla 2019 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004, ozn.č. 7/2018 Z.z.); - uplatňuje sa od 1.decembra 2019  

 

NÓRSKO508) (Nórske kráľovstvo) (nórčina) 

mnohostranné zmluvy:  

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Dohovor  o civilnom  konaní (Haag  1. marca  1954, vyhl.  č.     72/1966 Zb.); 509) 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

                                              
504)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
505)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
506)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
507) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
508) Oznámenie MZV SR č. 222/1995 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne v znení redakčného oznámenia o 
oprave chyby čiastka 86/1995 Z.z. 
509) Články 1-7 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 
15.11.1965 a články 8-16 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o vykonávaní dôkazov v cudzine  z 18. marca 1970. 
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Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);510) 

 Dohovor  o  vykonávaní dôkazov  v  cudzine  v  občianskych  a     obchodných veciach (Haag 

18.marca 1970, vyhl. č.129/1974 Zb.); 

 Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia     (Haag 1. júna 1970, vyhl. 

č. 131/1976 Zb.); 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);511)  

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

           Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z.,  ozn.č. 74/2003 Z.z., ozn.č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.); 

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg  4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);512) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);513)  
 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 Z.z. a 203/2016 Z.z.  
 

                                              
510) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
511) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
512)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
513)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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NOVÝ ZÉLAND* (angličtina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o  

právnej pomoci vo  veciach občianskych v znení a doplnení zo dňa 15.2.1935 (Londýn 11.11.1924, 

vyhl.č. 70/1926Zb.);  upravená výmenou nót - Praha 5./25.1.1972 - rozšírenie na Nový Zéland (vyhl.č. 

46/1936 Zb.); 

 Dodatková zmluva o civilnom  konaní  súdnom medzi Republikou československou a 

Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (Praha  15. 2. 1935, vyhl. č. 178/1935 Zb.); 

rozšírenie na Nový Zéland (vyhl.  č. 47/1936 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

          Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 1980, 

ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení  ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.);514) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);515)  

 

O 

OMÁN* (Ománsky sultanát) (arabčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z., ozn.č. 15/2012 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);516)  

 

P 

                                              
514) Dohovor sa uplatní aj pre samostatné zámorské teritórium ostrova Niue. 
515)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
516)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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PAKISTAN* (Pakistanská islamská republika) (urdčina, angličtina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);517)  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);518)  

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);- nie je v platnosti vo vzťahu k SR 

 

PALAU* (Palauská republika) (angličtina) 

 

PALESTÍNA (Palestínsky štát) (arabčina) 

mnohostranné zmluvy: 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

             Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 

PANAMA519) (Panamská republika) (španielčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

 Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

                                              
517) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
518)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
519) Oznámenie  MZV SR č. 381/2000 Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne. 
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Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);520)  

 

PAPUA-NOVÁ GUINEA* (Nezávislý štát Papua-Nová Guinea) (angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 

PARAGUAJ* (Paraguajská republika) (španielčina, guarani) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);521)  

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004, ozn.č. 7/2018 Z.z.); - uplatňuje sa od 1.júla 2019 

 

PERU522) (Peruánska republika) (španielčina, kečua)   

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);523) 

                                              
520)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
521)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
522 Oznámenie MZVaEZ SR č.317/2015 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne 
523)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
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Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);  

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z., ozn.č. 

371/2010 Z.z.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);524)  

 

POBREŽIE  SLONOVINY* (Republika Pobrežie Slonoviny) (francúzština) 

mnohostranné zmluvy: 

Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

             Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);525)  

               

 

POĽSKO 526) (Poľská republika)  (poľština)  

dvojstranné zmluvy: 

 Konzulárna zmluva medzi ČSSR a PĽR (Varšava, 9. 6. 1972, vyhl. č. 83/1973 Zb.); 

Zmluva medzi ČSSR a PĽR o právnej pomoci a o  úprave právnych vzťahov vo veciach     
občianskych, rodinných,  pracovných527) a trestných (Varšava, 21. 12. 1987, vyhl. č. 42/1989 Zb.); 

 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);528)  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 
vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);529) 

                                              
524)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
525)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
526) Oznámenie MZV SR č. 497/2005 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne  
527 ) Nariadenie Rady (ES) č. 1347/2000 z 29. mája 2000  o  právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach 
a vo veciach rodičovských práv a povinností k spoločným deťom manželov a Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 
2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach  sa v rozsahu predmetu ich úpravy 
použijú prednostne pred ustanoveniami zmluvy. 
528)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
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 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);530) 

 Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody (Haag 4. mája 1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

 Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia     (Haag 1. júna 1970, vyhl. 

č. 131/1976 Zb.);531) 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.);532)  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);533) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);534)  

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);535) 

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

          Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 1980, 

ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

           Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)536;  

            Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

 Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z.,  ozn.č. 283/2005 Z.z., ozn.č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.);  

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 Z.z., ozn.č. 25/2011 Z.z.); 

                                                                                                                                             
529) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
530) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 

 
531 )Uplatní sa na rozsudky vydané do 1.5.2004. 
532) Na rozhodnutia vydané od 18.6.2011 sa uplatní nariadenie Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
533) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
534) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
535)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
536 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
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Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);537) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);538)  

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 
 

právne akty Európskej únie: 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;539) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;540) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;541) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;542) 
 

                                              
537)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
538)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
539) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
540) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
541) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
542)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 
sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;543) 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;544)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);545) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007) Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1; 
 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve    

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

                                              
543)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
544)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
545)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
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             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012   
 

 

PORTUGALSKO 546) (Portugalská republika) (portugalčina)  

dvojstranné zmluvy:  

 Dohoda medzi Republikou československou a Republikou portugalskou o  vzájomnej právnej 

pomoci  vo veciach občianskych  a     obchodných (Lisabon 23. 11. 1927, vyhl. č. 22/1931 Zb.);547) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);548)  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Dohovor  o civilnom  konaní (Haag  1. marca  1954, vyhl.  č. 72/1966 Zb.); 549) 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);550) 

 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);551) 

 Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia     (Haag 1. júna 1970, vyhl. 

č. 131/1976 Zb.);552) 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.);553)  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);554) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);555)  

                                              
546) Oznámenie MZV SR č. 406/2000 Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne. 
547) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych 
písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady 
(ES) č. 1393/2007 a Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri 
vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach sa v rozsahu ich predmetu úpravy použijú prednostne pred 
ustanoveniami zmluvy.   
548)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
549) Články 1-7 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 
15.11.1965 a články 8-16 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o vykonávaní dôkazov v cudzine  z 18. marca 1970. Dohovor 
sa nepoužije v článkoch 1-16 v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní 
súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch a nariadenia Rady (ES) č. 
1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných 
veciach. 
550) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
551) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
552 )Uplatní sa na rozsudky vydané do 1.5.2004. 
553) Na rozhodnutia vydané od 18.6.2011 sa uplatní nariadenie Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
554) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
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 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 Z.z. a ozn.č. 345/2011 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);556)  

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 
 

právne akty Európskej únie: 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;557) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;558) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

                                                                                                                                             
555) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
556)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
557) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
558) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
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Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;559) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;560) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;561) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;562)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);563) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

                                              
559) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
560)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
561)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
562)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
563)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve   

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012  
 

R 

RAKÚSKO 564) (Rakúska republika) (nemčina)  

dvojstranné zmluvy: 

 Zmluva medzi ČSSR a Rakúskou republikou  o   vzájomnom    právnom    styku    vo    

veciach     občianskoprávnych, o  listinách a o  právnych informáciách so     Záverečným protokolom  

(Praha 10. 11.  1961, vyhl. č.  9/1963  Zb.);565) 

Dohoda medzi ČSSR a Rakúskou republikou o  konzulárnych stykoch (Praha  14. 3. 1979,  

vyhl. č. 22/1981 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);566)  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Dohovor o  civilnom konaní   (Haag 1.  marca 1954, vyhl. č.     72/1966 Zb.);567) 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);568) 

                                              
564) Oznámenie MZV SR č. 369/2000 Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne. 
565) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych 
písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady 
(ES) č. 1393/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri 
vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach sa v rozsahu ich predmetu úpravy použijú prednostne pred 
ustanoveniami zmluvy.   
566)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
567) Dohovor sa nepoužije v článkoch 1-16 v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 
doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch a nariadenia Rady 
(ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a 
obchodných veciach. 
568) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
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Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody (Haag 4. mája     1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);569)  

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

           Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004, ozn.č. 307/2011 Z.z.)  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);570) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);571)  

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 
 

právne akty Európskej únie: 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;572) 

                                              
569) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
570)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
571)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;573) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;574) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;575) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;576) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;577)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);578) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 

                                                                                                                                             
572) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
573) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
574) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
575)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
576)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
577)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
578)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  



 

 

 
 Miloš Haťapka, MS SR 

122 

 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve    

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012  

 

ROVNÍKOVÁ  GUINEA* (Republika Rovníková Guinea) (španielčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);579)  

 

RUMUNSKO 580) (rumunčina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Zmluva medzi ČSR  a RĽR o  právnej pomoci vo veciach  občianskych, rodinných a     

trestných (Praha 25. 10. 1958, vyhl. č. 31/1959 Zb.); 

 Konzulárna dohoda medzi ČSSR a RSR (Bukurešť, 9. 12.  1972, vyhl. č.  64/1974     Zb.); 

mnohostranné zmluvy:  

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);581)  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

                                              
579)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
580) Oznámenie MZV SR č. 485/2002 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne. 
581)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
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 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);582) a 

Dodatkového protokolu (Ženeva, 20. február 2008, ozn.č. 149/2014 Z.z.);583) 

Dohovor  o  vykonávaní  dôkazov   v  cudzine  v  občianskych  a obchodných  veciach   (Haag  

18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 584) 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);585) 

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);586) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);587)  

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

 Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)588;  

             Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

 Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

 Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

 Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 560/2004 Z.z., ozn.č. 

483/2005 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z., ozn.č. 186/2011 Z.z.); 

 Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004, ozn.č. 52/2011 Z.z.);  

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn. č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 375/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.); 

                                              
582) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
583) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
584) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
585) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
586)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
587) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
588 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
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 Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);589) 

 Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);590)  

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005);591) 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 

Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) 

(Budapešť 22. júna 2001, ozn.č. 231/2008 Z.z.); 592) 

 

právne akty Európskej únie: 593) 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;594) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;595) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;596) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;597) 

                                              
589)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
590)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
591)  Pozri tiež Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2007 (Ú.v. EÚ L 347, 29.12.2007, s.1).  
592)  Dohovor má vplyv na rozhodné právo pre prepravné zmluvy (najmä článok 29). 
593)  Uplatňujú sa od vstupu Rumunska do EÚ t.j. od 1.1.2007. 
594) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
595) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
596) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;598) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;599)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);600) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve    

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

                                                                                                                                             
597)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
598)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
599)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
600)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
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             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012  

 

RUSKO 601) (Ruská federácia) (ruština) 

dvojstranné zmluvy: 

 Konzulárny dohovor medzi ČSSR a ZSSR (Moskva, 27. 4.  1972, vyhl.  č. 143/1973     Zb.); 

 Zmluva  medzi ČSSR a ZSSR o  právnej  pomoci  a  právnych  vzťahoch  vo veciach     

občianskych, rodinných a trestných (Moskva 12. 8. 1982, vyhl.     č. 95/1983 Zb.); 

mnohostranné zmluvy:  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Dohovor o  civilnom konaní   (Haag 1.  marca 1954,  vyhl. č.     72/1966 Zb.); 602) 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.)603) v znení Protokolu (Ženeva 5. Júla 1978, ozn. č. 163/2008 Z.z.) a 

Dodatkového protokolu (Ženeva, 20. február 2008, ozn.č. 149/2014 Z.z.);604) 

 Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag 18. 
marca 1970, vyhl.č. 129/1976 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag  15.  novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);605)  

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);606) 

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);  

                                              
601) Oznámenie MZV SR č. 274/2000 Z.z. o potvrdení stavu dvojstrannej zmluvnej základne. 
602) Články 1-7 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 
15.11.1965 a články 8-16 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o vykonávaní dôkazov v cudzine  z 18. marca 1970. 
603) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru .  
604) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
605) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
606)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
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Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z., ozn.č. 16/2009 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 a ozn.č.305/2012 Z.z.);  

Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) 

(Budapešť 22. júna 2001, ozn.č. 231/2008 Z.z.); 607) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);608)  

 

RWANDA* (Rwandská republika) (rwandčina, francúzština)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);609)  

 

S 

SALVÁDOR* (Salvádorská republika) (španielčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);  

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);610)  

 

 SAMOA (predtým Západná Samoa)* (Samojský nezávislý štát) (samoánčina, angličtina) 

                                              
607)  Dohovor má vplyv na rozhodné právo pre prepravné zmluvy (najmä článok 29). 
608)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
609)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
610)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

314/2007 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.) ; 

  

SAN MARÍNO* (Sanmarínska republika) (taliančina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);  

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);   

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z., ozn.č. 186/2011 Z.z.); 

 

SAUDSKÁ ARÁBIA* (Kráľovstvo Saudskej  Arábie) (arabčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);611) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);612)  

 

SENEGAL*  (Senegalská republika) (francúzština) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);613) 

                                              
611)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
612)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
613)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
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Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);614) 

 

SEYCHELY* (Seychelská republika) (kreolčina, angličtina, francúzština)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,  vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o  vykonávaní  dôkazov   v  cudzine  v  občianskych  a obchodných  veciach   (Haag  

18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);615) 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);616)  

 

SIERRA LEONE* (Republika Sierra Leone) (angličtina)  

mnohostranné zmluvy: 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);617)  

 

SINGAPUR 618) (Singapurská republika) (čínština, malajčina,  tamilčina, angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 

                                              
614)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
615)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
616)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
617)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
618) Oznámenie MZV SR č. 11/2001 Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne 
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 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);  

Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);619)  

 

SLOVINSKO620) (Slovinská republika) (slovinčina)  

dvojstranné zmluvy: 

 Zmluva medzi ČSSR a SFRJ  o  úprave  právnych  vzťahov  vo veciach občianskych,     

rodinných621)  a  trestných  (Belehrad,  20.  1.  1964,  vyhl.  č.     207/1964 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);622)  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.) a 

Dodatkového protokolu (Ženeva, 20. február 2008, ozn.č. 149/2014 Z.z.);623) 

 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);624) 

Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody (Haag 4. mája     1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);625) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);626)  

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

                                              
619)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
620) Oznámenie MZV SR č. 176/2006 Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne. 
621) Nariadenia Rady (ES)  1347/2000,  44/2001, 1206/2001, 2201/2003 a 1393/2007 sa v rozsahu ich predmetu úpravy použijú 
prednostne pred ustanoveniami zmluvy. .  
622)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
623) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
624) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
625) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
626) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
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Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)627;  

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 1980, 

ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

456/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 Z.z. a 133/2005 Z.z.);   

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);628) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);629)  

 Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 
 

právne akty Európskej únie: 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;630) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;631) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

                                              
627 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
628)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
629)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
630) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
631) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
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Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;632) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;633) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;634) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;635)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);636) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

                                              
632) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
633)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
634)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
635)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
636)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve   

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012  

 

SOMÁLSKO*  (Somálska federatívna republika) (somálčina, arabčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY* (arabčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);637)  

 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 638) (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) (angličtina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o  

právnej pomoci vo  veciach občianskych v znení a doplnení zo dňa 15.2.1935 (Londýn  11. 11. 1924, 

vyhl.  č. 70/1926 Zb. upravená výmenou nót, Praha 5./ 25. 1. 1972);639) 

 Dodatkový dohovor o  civilnom  konaní  súdnom medzi Republikou československou a 

Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (Praha,  15. 2. 1935, vyhl.  č. 178/1935 Zb.); 

                                              
637)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
638) Oznámenie MZV SR č. 324/1999 Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne. 
639) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych 
písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady 
(ES) č. 1348/2000a Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri 
vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach sa v rozsahu ich predmetu úpravy použijú prednostne pred 
ustanoveniami zmluvy.   
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 Konzulárny dohovor medzi ČSSR a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska 

(Praha, 3. 4. 1975, vyhl. č. 135/1976 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);640)  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);641) 

 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);642) 

 Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia     (Haag 1. júna 1970, vyhl. 

č. 131/1976 Zb.);643) 644) 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.);645)  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.  novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);646) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);647)  

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

            Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);   

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 32/2004 Z.z., ozn.č. 295/2004 

Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 a ozn.č.305/2012 Z.z.);  

                                              
640)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
641) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
642) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
643 )Uplatní sa na rozsudky vydané do 1.5.2004. 
644) Bez ostrovov Guernsey, Jersey a Isle of Man. Rozšírenie na tieto ostrovy Veľkou  Britániu nenadobudlo pre SR účinnosť. 
645) Na rozhodnutia vydané od 18.6.2011 sa uplatní nariadenie Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
646) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
647) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
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Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);648)  

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 
Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3 – uplatňuje 

sa od 1. apríla 2019  
 

právne akty Európskej únie: 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;649) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;650) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;651) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;652) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;653) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;654)   

                                              
648)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
649) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
650) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
651) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
652)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
653)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 
 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 
práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 
práve pre zmluvné záväzky (Rím I);655) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012   

 

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ* (angličtina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Vzájomné prehlásenie o ochrane  autorského práva medzi ČSR a Spojenými štátmi 

americkými (výmena nót,    Washington , 27. 4. 1927, vyhl. č. 50/1927 Zb.); 

 Konzulárna zmluva medzi ČSSR a Spojenými štátmi americkými (Praha, 9. 7. 1973, vyhl. č. 

28/1988 Zb.); 

 Vyhlásenie vzájomnosti zo strany Spojených štátov amerických vo veciach uznávania a 

výkonu rozhodnutí súdov o výživnom (ozn.č. 102/1998 Z.z.); 

mnohostranné zmluvy: 

                                                                                                                                             
654)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
655)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
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 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 

 Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);  

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

           Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

 Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);656)  

 

SRBSKO 657) (Srbská republika) (srbčina) 

dvojstranné zmluvy: 

Zmluva  medzi ČSSR a SFRJ o  úprave  právnych  vzťahov  vo veciach občianskych,     

rodinných  a  trestných  (Belehrad  20.  1.  1964,  vyhl.  č.     207/1964 Zb.); 

 Konzulárna zmluva medzi ČSSR a SFRJ (Praha, 10. 12.1981, vyhl. č. 42/1983 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.);658) 

Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);  

 Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody (Haag 4. mája     1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

                                              
656)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
657) Revízia zmluvnej základne bola ukončená; oznámenie v Zbierke zákonov zatiaľ nebolo uverejnené.    
658) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru . 
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Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag  15.  novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);  

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);659)  

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);660) 

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.);  

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

             Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 Z.z. a ozn. č. 348/2016 Z.z.);      

           Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z.,  ozn.č. 295/2004 Z.z., ozn.č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 314/2007 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.); 

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 246/2007 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg  4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);661) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);662)  

Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) 

(Budapešť 22. júna 2001, ozn.č. 231/2008 Z.z.); 663) 

 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 
 

 

SRÍ LANKA* (Demokratická socialistická republika Srí Lanka) (sinhalčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

                                              
659) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
660)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
661)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
662)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
663)  Dohovor má vplyv na rozhodné právo pre prepravné zmluvy (najmä článok 29). 
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 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych       a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag  15.  novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn. č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);  

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);664)  

 

STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA* (francúzština, sangho) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 

SUDÁN* (Sudánska republika) (arabčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);665)  

Dohovor  o     uznaní a výkone     cudzích rozhodcovských rozhodnutí       (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959    Zb.); 

 

SURINAM* (Surinamská republika) (holandčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor  o civilnom  konaní (Haag  1. marca  1954, vyhl.  č.     72/1966 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

             Dohovor  o uznaní  a vykonateľnosti  rozhodnutí o vyživovacej     povinnosti k  deťom (Haag 

15. apríla  1958, vyhl. č. 14/1974  Zb.) 

 

                                              
664)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
665)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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SVÄTÁ LUCIA* (angličtina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 483/2002 Z.z., ozn.č. 313/2002 Z.z.,  ozn. č. 

148/2003 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.); 

 

SVÄTÝ KRIŠTOF A NEVIS* (Federácia Svätý Krištof a Nevis) (angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych spektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

 

SVÄTÝ TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV*  (Demokratická republika Svätý Tomáš a Princov ostrov) 

(portugalčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z. a ozn.č. 

16/2009 Z.z. ); 

 

SVÄTÝ VINCENT A GRENADINY* (angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);666) 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z.,  ozn.č. 405/2003 Z.z., ozn.č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 314/2007 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);667)  

                                              
666)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
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SÝRIA* (Sýrska arabská republika) (arabčina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Konzulárna dohoda medzi ČSSR a SAR (Damašek,  23. 5.  1979, vyhl.  č. 101/1983     Zb.); 

 Zmluva medzi ČSSR a SAR o  právnej pomoci vo veciach  občianskych, rodinných a     

trestných (Damašek, 18. 4. 1984, vyhl. č. 8/1986 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.);668) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);669)- v dôsledku 

pozastaveného členstva tohto štátu v OTIF sa dohovor v súčasnosti neuplatňuje. 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);670)  

  

Š 

ŠALAMÚNOVE OSTROVY* (angličtina) 

 

ŠPANIELSKO671) (Španielske kráľovstvo) (španielčina)  

dvojstranné zmluvy: 

 Zmluva medzi ČSSR a Španielskom  o  právnej  pomoci,  uznávaní a  výkone  rozhodnutí  v     

občianskych veciach (Madrid 4. 5. 1987, vyhl. č. 6/1989 Zb.);672) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);673)  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

                                                                                                                                             
667)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
668) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru . 
669) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
670)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
671) Oznámenie MZV SR č. 422/2000 Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne 
672) Nariadenia Rady (ES)  1347/2000,  44/2001, 1206/2001, 2201/2003 a 1393/2007 sa v rozsahu ich predmetu úpravy použijú 
prednostne pred ustanoveniami zmluvy.  

 
673)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 



 

 

 
 Miloš Haťapka, MS SR 

142 

 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.) a 

Dodatkového protokolu (Ženeva, 20. február 2008, ozn.č. 149/2014 Z.z.);674) 

 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);675) 

 Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody (Haag 4. mája     1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.);676)  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);677) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);678)  

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

             Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)679;  

           Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z., ozn.č. 183/2012 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004, ozn.č. 52/2011 Z.z.);  

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 246/2007 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);680)  

                                              
674) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
675) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
676) Na rozhodnutia vydané od 18.6.2011 sa uplatní nariadenie Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
677) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
679 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
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Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 
 

právne akty Európskej únie: 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;681) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;682) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;683) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;684) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;685) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;686)   

                                                                                                                                             
680)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
681) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
682) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
683) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
684)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
685)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I);687) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve   

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012   

 

ŠVAJČIARSKO 688) (Švajčiarska konfederácia) (nemčina, francúzština, taliančina) 

                                                                                                                                             
686)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
687)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
688) Oznámenie MZV SR č. 224/1995 Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne. 



 

 

 
 Miloš Haťapka, MS SR 

145 

 

dvojstranné zmluvy: 

 Dohoda medzi republikou Československou a Švajčiarskom o  vzájomnej právnej pomoci  vo 

veciach občianskych  a     obchodných s Dodatkovým protokolom (Bern 21. 12. 1926, vyhl. č. 9/1928 

Zb.);689 

 Dohovor medzi republikou Československou a Švajčiarskom o  uznaní a výkone  súdnych 

rozhodnutí s Dodatkovým protokolom (Bern  21. 12.     1926, vyhl. č. 23/1929 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.) a 

Dodatkového protokolu (Ženeva, 20. február 2008, ozn.č. 149/2014 Z.z.);690) 

 Dohovor o vykonávaní dôkazov  v cudzine v občianskych a obchodných veciach  (Haag 18. 

marca 1970, vyhl. č. 129/1976 Zb.); 

 Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody (Haag 4. mája     1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

 Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia     (Haag 1. júna 1970, vyhl. 

č. 131/1976 Zb.); 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.); 

Dohovor o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a 

obchodných veciach (Haag 15. novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);691)  

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)692;  

                                              
689)  Dohovor o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach (vyhl. č. 
85/1982 Zb.) a Dohovor o vykonávaní dôkazov  v cudzine v občianskych a obchodných veciach  (vyhl. č. 129/1976 Zb.) sa 
používajú prednostne pred touto zmluvou.  
690) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
691) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
692 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
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Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z., ozn.č. 252/2008 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 a ozn.č. 343/2009 Z.z.); 

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 246/2007 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);693)  

Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) 

(Budapešť 22. júna 2001, ozn.č. 231/2008 Z.z.); 694) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 

 

ŠVÉDSKO695) (Švédske kráľovstvo) (švédčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);696)  

     Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.);  

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);697) 

 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);698) 

 Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia     (Haag 1. júna 1970, vyhl. 

č. 131/1976 Zb.);699) 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.);700)  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);701) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1990 (Bern 20. decembra 1990, ozn.č. 34/1997 Z.z.);702) 

                                              
693)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
694)  Dohovor má vplyv na rozhodné právo pre prepravné zmluvy (najmä článok 29). 
695) Oznámenie MZV SR č. 225/1995 Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne v znení redakčného oznámenia o oprave chýb 
(čiastka 87/1995 Z.z.). 
696)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
697) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
698) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
699 )Uplatní sa na rozsudky vydané do 1.5.2004. 
700) Na rozhodnutia vydané od 18.6.2011 sa uplatní nariadenie Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
701) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
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Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)703;  

           Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z.,  ozn.č. 283/2005 Z.z., ozn.č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.); 

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 Z.z. a 17/2013 Z.z.); 

Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (Haag 25. októbra 1980, ozn.č. 

182/2003 Z.z. v znení ozn.č. 80/2004 Z.z., ozn.č. 365/2012 Z.z.);  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);704)  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);705)  

 Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);706)  

                                                                                                                                             
702) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
703 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
704)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
705)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
706) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 

základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
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právne akty Európskej únie: 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;707) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;708) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;709) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;710) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;711) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;712)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 

                                              
707) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
708) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
709) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
710)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
711)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
712)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 
práve pre zmluvné záväzky (Rím I);713) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve    

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012  

 

T 

 

TADŽIKISTAN* 714) (Tadžická republika) (tadžičtina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959 Zb.); 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.); 715) 

                                              
713)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
714)  Tadžikistan diplomatickou nótou oznámil, že sa necíti byť viazaný Zmluvou  medzi ČSSR a ZSSR o  právnej  pomoci  a  
právnych  vzťahoch  vo veciach     občianskych, rodinných a trestných (Moskva 12. augusta 1982, vyhl.  č. 95/1983 Zb.); 
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Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

 

TAIWAN* (mandarínska čínština) 

TALIANSKO716) (Talianska republika) (taliančina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Konzulárna zmluva medzi ČSSR a Talianskou republikou (Praha, 10. 10. 1975, vyhl. č. 

42/1979 Zb.); 

 Zmluva  medzi ČSSR a Talianskou republikou o právnej  pomoci v  občianskych717) a  

trestných veciach    (Praha, 6. 12. 1985, ozn. č. 508/1990 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.);718)  

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Dohovor  o civilnom  konaní (Haag  1. marca  1954, vyhl.  č.     72/1966 Zb.); 719) 

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);720) 

 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.);721) 

 Dohovor o uznávaní rozvodov  a zrušení manželského spolužitia     (Haag 1. júna 1970, vyhl. 

č. 131/1976 Zb.);722) 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.);723)  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.);724) 

                                                                                                                                             
715) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru . 
716) Oznámenie MZV SR č. 324/2010 Z.z. Memorandum o porozumení medzi vládou SR a vládou Talianskej republiky 

o zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-talianske vzťahy. 
717) Nariadenia Rady (ES)  1347/2000,  44/2001, 1206/2001, 2201/2003 a 1393/2007 sa v rozsahu ich predmetu úpravy použijú 
prednostne pred ustanoveniami zmluvy.  
718)  Nahradený od 18.6.2011 nariadením Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
719) Články 1-7 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 
15.11.1965 a články 8-16 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o vykonávaní dôkazov v cudzine  z 18. marca 1970. Dohovor 
sa nepoužije v článkoch 1-16 v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní 
súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch a nariadenia Rady (ES) č. 
1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných 
veciach. 
720) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
721) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 
722 )Uplatní sa na rozsudky vydané do 1.5.2004. 
723) Na rozhodnutia vydané od 18.6.2011 sa uplatní nariadenie Rady č. 4/2009 (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. 
724) Dohovor sa nepoužije v rozsahu uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych 
a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. 
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Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1990 (Bern 20. decembra 1990, ozn.č. 34/1997 Z.z.);725) 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.);  

            Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)726;  

           Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 Z.z. a ozn. č. 94/2016 Z.z.) 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);727)  

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);728) 

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej 

republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej 

republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na 

podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom 

Európskych spoločenstiev (Brusel 14. apríla 2005, ozn.č. 474/2006 Z.z.); 

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím 19. júna 1980, úplné znenie Ú.v. EÚ 

C 334/1 z 30. decembra 2005); 

 Prvý protokol o výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Dohovoru o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 

2005); 

 Druhý protokol, ktorým sa na Súdny dvor Európskych spoločenstiev prenášajú určité 

právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Brusel 19. decembra 1988, 

úplné znenie Ú.v. EÚ C 334/1 z 30. decembra 2005); 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);729)  

                                              
725) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
726 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
727)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
728)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
729) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 

základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
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právne akty Európskej únie: 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
spoločenstva;730) 

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní;731) - uplatňuje sa 
pre konania začaté do 25.júna 2017; 

 
            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 
konaní (prepracované znenie); 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a  o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach- uplatňuje sa na konania začaté do 9.januára 2015; 
 

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28 mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 
štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach; 

 
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva;732) 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1347/2000; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;733) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým 

sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze;734) 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu;735)   
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze; 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských 
štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; 

 

                                              
730) Hlava X upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 93) 
a rozhodné právo (97).  
731) Článok 3 upravuje právomoc súdov a články 4 a 28 rozhodné právo a kapitola II upravuje uznávanie konkurzného konania. 
732) Hlava IX upravuje otázky dotýkajúce sa medzinárodného práva súkromného a procesného, najmä právomoc (čl. 82) 
a rozhodné právo (88).  
733)  Podľa článku 5 nariadenia sa rozhodnutie osvedčené podľa nariadenia ako európsky exekučný titul a vydané v jednom 
členskom štáte uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľné (tzv. exekvatúr) a bez 
možnosti namietať proti jeho uznaniu. Článok 27 rieši vzťah k nariadeniu (ES) č. 44/2001. 
734)   Podľa článku 19 nariadenia sa európsky platobný rozkaz vydaný podľa nariadenia v jednom členskom štáte uznáva a 
vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti namietať proti 
jeho uznaniu. 
735)  Podľa článku 20 nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
uznáva a vykonáva v iných členských štátoch bez potreby jeho vyhlásenia za vykonateľný (tzv. exekvatúr) a bez možnosti 
namietať proti jeho uznaniu. 
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 
práve pre zmluvné záväzky (Rím I);736) 

 
Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(Lugáno, 30.10.2007, Ú.v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1); 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti;  
 
Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Rozhodnutie Rady z 30. novembra 

2009, Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 17); 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 650/2012 zo 4.7.2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských 

veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve    

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom 

uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach;  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12.12.2012 o právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 542/2014 z 15. 5.  2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, 

pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú uplatniť s ohľadom na Jednotný patentový súd a Súdny dvor 

Beneluxu; 

 Dohovor o dohodách o voľbe súdu (Haag, 30. júna 2005, Ú.v. L133, 29.5.2009, s.3) 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení 

konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 

vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; 

              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 z 6.júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012  

 

TANZÁNIA* (Tanzánijská zjednotená republika) (svahilčina, angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);737)  

 

THAJSKO738) (Thajské kráľovstvo) (thajčina)  

mnohostranné zmluvy: 

                                              
736)   Podľa článku 24 nahrádza nariadenie Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky vo vzťahu k zmluvám uzavretým 
od 17. decembra 2009. Dohovor však naďalej zostáva v platnosti vo vzťahu k územiam členských štátov, ktoré spadajú pod 
územnú pôsobnosť dohovoru a na ktoré sa podľa čl. 299 ZES nevzťahuje toto nariadenie.  
737)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
738)  Oznámenie MZV SR č. 94/2005  Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne 
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 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);739)  

 

 

TOGO* (Tožšká republika) (francúzština) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

             Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);740) 

 

TONGA* (Tonžské kráľovstvo) (tongčina, angličtina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Dohoda uzatvorená výmenou nót o sukcesii Kráľovstva Tonga do Zmluvy o právnej pomoci vo 

veciach občianskych z 11.11.1924 a do Dodatkového dohovoru o civilnom konaní súdnom z 

15.2.1935 uzatvorenými medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie 

a Severného Írska (Londýn 14.11.1974, vyhl.č. 18/1980 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);741)  

 

TRINIDAD A TOBAGO* (Republika Trinidad a Tobago) (angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);742) 

                                              
739)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
740)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
741)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
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Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

 

TUNISKO743)  (Tuniská republika) (arabčina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Zmluva medzi ČSSR a Tuniskou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych a 

trestných, o     uznaní  a  výkone  justičných   rozhodnutí  a  o  vydávaní  s     Dodatkovým protokolom  

(Tunis, 12. 4.  1979, vyhl. č.  40/1981     Zb.); 

 Konzulárny dohovor medzi ČSSR a Tuniskou republikou (Tunis, 12. 4. 1979, vyhl. č. 44/1981 

Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);744) 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);745)  

             Dohovor  o  doručovaní  súdnych  a  mimosúdnych  písomností v     cudzine v občianskych a 

obchodných veciach (Haag 15. novembra     1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.) 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.);  

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924);- nie je v platnosti vo vzťahu k SR 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);746)  

 

TURECKO747)  (Turecká republika) (turečtina)  

dvojstranné zmluvy: 

 Konzulárny  dohovor medzi ČSSR a Tureckou republikou (Ankara,  15. 11.  1977, vyhl.  č. 

33/1980     Zb.);  

                                                                                                                                             
742)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
743) Oznámenie MZV SR č. 19/2006 Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne. 
744) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
745) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
746)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
747) Revízia zmluvnej základne bola ukončená; oznámenie v Zbierke zákonov zatiaľ nebolo uverejnené. 
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 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o právnej spolupráci v 

občianskych a obchodných veciach ( Ankara, 11.11.2004, ozn. č. 132/2008 Z.z.) ; 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Dohovor o  civilnom konaní (Haag 1.  marca 1954,  vyhl. č.     72/1966 Zb.); 748) 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);749) a 

Dodatkového protokolu (Ženeva, 20. február 2008, ozn.č. 149/2014 Z.z.);750) 

 Dohovor  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych     a obchodných  veciach   

(Haag  18.  marca   1970,  vyhl.  č.     129/1976 Zb.); 

 Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.); 

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag 15.     novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);751)  

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

 Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 Z.z. a ozn. č. 34/2017 Z.z.);   

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51);  

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

             Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy (Štrasburg 6. marca 

1959, ozn. č. 326/2016 Z.z.)752;  

                                              
748)  Články 1-7 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 
15.11.1965 a články 8-16 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o vykonávaní dôkazov v cudzine  z 18. marca 1970. 
749) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
750) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
751) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania. 
752 Článok 2 (právomoc) a čl. 3 (exekúcie) 
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Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.);753) 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);754)  

 

TURKMÉNSKO* (turkmenčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);755) 

  Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

 

TUVALU* (tuvalčina, angličtina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 

U 

UGANDA* (Ugandská republika) (svahilčina, angličtina 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);756) 

 

UKRAJINA757) (ukrajinčina)  

dvojstranné zmluvy: 

 Zmluva  medzi ČSSR a ZSSR o  právnej  pomoci  a  právnych  vzťahoch  vo veciach     

občianskych, rodinných a trestných (Moskva 12. 8. 1982, vyhl.     č. 95/1983 Zb.); 

                                              
753)  Článok 13 dohovoru sa dotýka medzinárodnej spolupráce justičných orgánov. 
754)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
755) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
756)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
757) Oznámenie MZV SR č. 184/2000 Z.z. a ozn.č. 382/2002 Z.z. o potvrdení stavu zmluvnej základne. 
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mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.); 

 Dohovor o  civilnom konaní (Haag 1.  marca 1954,  vyhl. č.     72/1966 Zb.);758) 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.);759) 

Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag 18. 
marca 1970, vyhl.č. 129/1976 Zb.); 

 Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody (Haag 4. mája 1971, vyhl. č. 130/1976 

Zb.); 

Dohovor  o   uznávaní  a  výkone   rozhodnutí  o  vyživovacej     povinnosti (Haag 2. októbra 

1973, vyhl. č. 132/1976 Zb.);  

Dohovor  o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností     v cudzine  v  občianskych  

a  obchodných  veciach  (Haag  15.  novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Bern 9. mája1980, vyhl.č. 8/1985 

Zb.) v znení Protokolu 1999 (Vilnius 3. júna 1999, ozn.č. 382/2006 Z.z.);760)  

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);761) 

 Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (Londýn 7. júna 1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.); 

 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (Štrasburg 15. 

marca 1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

 Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o 

obnove starostlivosti o deti (Štrasburg 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z.,  ozn.č. 437/2003 Z.z., ozn.č. 

129/2006 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z.);  

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 a ozn.č. 254/2008 Z.z.); 

                                              
758) Články 1-7 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o doručovaní  súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine z 
15.11.1965 a články 8-16 tohto dohovoru  nahradené Dohovorom o vykonávaní dôkazov v cudzine  z 18. marca 1970. 
759) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru . 
760) Článok 18 ods. 1 zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  súdov zmluvných štátov vydaných na 
základe dohovoru; čl. 18 ods. 2 a 3 upravujú podmienky pre zadržanie alebo zhabanie vecí na účely zabezpečenia pohľadávky; 
čl. 18 ods. 4 upravuje zákaz  ukladania zábezpeky na trovy konania.  
761)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  



 

 

 
 Miloš Haťapka, MS SR 

159 

 

Občianskoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg 4. novembra 1999, ozn.č. 370/2003 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);762)  

Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) 

(Budapešť 22. júna 2001, ozn.č. 231/2008 Z.z.); 763) 

Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (Haag, 23. 

novembra 2007, Ú.v.  EÚ, L 192, 22.7.2011, s. 51); 

 

URUGUAJ* (Uruguajská východná republika) (španielčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

  Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou (Viedeň 21.5.1963, ozn.č. 70/1996 Z.z.);764) 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z. a ozn.č. 183./2012 Z.z.);  

Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag 19. októbra 1996, ozn. č. 

344/2002 Z.z. v znení ozn.č. 547/2004 Z.z., ozn.č. 76/2010 Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);765)  

 

UZBEKISTAN*766) (Uzbecká republika) (uzbečtina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Dohovor o  civilnom konaní (Haag 1.  marca 1954,  vyhl. č.     72/1966 Zb.); 

                                              
762)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
763)  Dohovor má vplyv na rozhodné právo pre prepravné zmluvy (najmä článok 29). 
764)  Článok XI (právomoc), článok XII (uznávanie rozhodnutí), článok XIV (procesné výsady a imunity).  
765)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
766)  Uzbekistan diplomatickou nótou oznámil, že sa necíti byť viazaný Zmluvou  medzi ČSSR a ZSSR o  právnej  pomoci  a  
právnych  vzťahoch  vo veciach     občianskych, rodinných a trestných (Moskva 12. augusta 1982, vyhl.  č. 95/1983 Zb.). 
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 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (Ženeva 19. 

mája 1956, vyhl.č. 11/1975 Zb.) v znení Protokolu (Ženeva 5. júla 1978, ozn.č. 163/2008 Z.z.);767) 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.);  

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z., ozn.č. 15/2012 Z.z.);  

 

V 

VANUATU* (Vanuatská republika) (angličtina, francúzština) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 501/2007 Z.z., ozn.č. 16/2009 

Z.z.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);768)  

 

VATIKÁN* (Svätá Stolica) (latinčina, taliančina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  vymáhaní výživného v cudzine  (New York 20. júna 1956,     vyhl.č. 33/1959 Zb.); 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Dohovor o  civilnom konaní   (Haag 1.  marca 1954,  vyhl. č.     72/1966 Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

 

VENEZUELA769) (Venezuelská bolívarovská republika) (španielčina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag 18. 

marca 1970, vyhl. č. 129/1976 Zb.); 

 Dohovor  o  doručovaní  súdnych  a  mimosúdnych  písomností v     cudzine v občianskych a 

obchodných veciach (Haag 15. novembra     1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

                                              
767) Čl. 31 ods. 3 dohovoru zakladá vzájomnosť pre účely vzájomného uznávania rozsudkov  zmluvných štátov vydaných 
v sporoch, ktoré vznikli z prepráv podliehajúcich dohovoru. 
768)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  
769) Revízia zmluvnej základne bola ukončená; oznámenie v Zbierke zákonov zatiaľ nebolo uverejnené. 
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Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

           Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.); 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6. 

októbra 1961, ozn. č. 213/2002 Z.z. v znení ozn.č. 313/2002 Z.z., ozn.č. 129/2006 Z.z., ozn.č. 

501/2007 Z.z.); 

 

VIETNAM * (Vietnamská socialistická republika) (vietnamčina) 

dvojstranné zmluvy: 

 Konzulárna zmluva medzi ČSSR a VSR (Hanoj, 14. 2. 1980, vyhl. č. 15/1981 Zb.); 

 Zmluva medzi ČSSR a VSR o  právnej pomoci vo  veciach občianskych a  trestných     (Praha, 

12. 10. 1982, vyhl. č. 98/1984 Zb.); 

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, ozn. 

č. 380/2001 Z.z.);  

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

             Dohovor  o  doručovaní  súdnych  a  mimosúdnych  písomností v     cudzine v občianskych a 

obchodných veciach (Haag 15. novembra     1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.); 

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montreal 28. 

mája 1999, ozn.č. 544/2003 Z.z.);770)  

 

VÝCHODNÝ TIMOR (Demokratická republika Východný Timor) (indonézčina, portugalčina) 

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

  

Z 

 

ZAMBIA* (Zambijská republika) (angličtina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

             Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (New York 14.6.1974, vyhl.č. 123/1988 

Zb.) v znení  Dodatkového protokolu (11. apríla 1980, ozn.č. 161/1991 Zb.); 

                                              
770)  Článok 33 (právomoc súdu), článok 34 (rozhodcovské konanie).  



 

 

 
 Miloš Haťapka, MS SR 

162 

 

 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 11. apríla 1980, ozn.č. 

160/1991 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); - nie je v platnosti vo vzťahu k SR 

 Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (Haag 29. mája 1993, 

ozn. č. 380/2001 Z.z.);  

 

ZAPADNÁ SAHARA* 

 

ZIMBABWE* (Zimbabwianska republika) (angličtina)  

mnohostranné zmluvy: 

 Dohovor o  uznaní a výkone  cudzích rozhodcovských rozhodnutí   (New York 10. júna 1958, 

vyhl.č. 74/1959  Zb.); 

 Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň 24. apríla 1963, vyhl.č. 32/1969 Zb.); 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag 25. októbra 

1980, ozn.č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 

4924); 

 
ZVRCHOVANÝ VOJENSKÝ ŠPITÁLSKY RÁD Sv. JÁNA JERUZALEMSKÉHO Z RÓDU A MALTY*  
(Maltézsky rád), (francúzština) 


