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Dr. Miloš Van č o : 

Vymáhanie pohfadávok proti dlžnikom 
v Taliansku. . 

Uplat110vanie r,ozsudkov, ktoré vymiesli cudzoze;ffiské súdy boIo 
v italii regruf1o~lalné čláTIJkom 940. iítalsikého ,zá1kioJlJIlíkla. Ten1to zlnel: 

»VÝ.kOllJIlJÚ moc l~o:2:isU'dl\.lOlm, kbo,ré vynÍe,sly C'UJdmolzemSké SlÚdy, 
dáNla oldiv,o.lalCi sÚld, v obvode JooolI'ého rOlZsudlky ma:jiÚ byť vyikonané 
a to po sk!ončelIlí P.Olkn1a,čo,vlan~a de.liJba,čného, v kŤ1o.~om súd skúmla,: 

1., či rozsudok vyniesla kompetentná súdI1la autorita, 
2., či boly stránky riadne predvolané prv, než rozsudok bol vy

povedaný, 
3., či boly stránky pri súdnom pokračovaní zákolIlne zastúpené, 

a.l,eibo či bolLa i.cih Illeiprítomnosť (ko:nrtumácia) záik.orune Ikolllštartované y 

4., či ro,z,sudok neobs,ahuje na:hadenie, ktoré je v protive s ve
rejným vnúiJorným poriadkom, alebo 80 všeobecným právom v krá
rovstve.» 

Tento čláJnoK. itJailského záJlwnllÍ!ka plI'emelIl81ný bol ,krMo,vsikým 
dekreto,m, zákonom zo dÚ'a 2.0. červenca 1919. číslo 1272. takto: 

»§. 1. VýkonnlÚ moc r,ozsudkom súdnych autorít kioréhokoTvek 
cudzieho štátu, dáva ten odvolací súd v kráro,vstve alebo v kloloniách~ 
v obvode ktorého tieto rozsudky majú byť vykonané, keď tento sú dJ 
v cle.libačnom pokra'čovaní vypovedial: 

1., že roZ!sudok vypovedala súdna autorita, ktorá mohla po
súdiť spor podJ'a všeobecných zásad práva medzinámdného so zvlášt
nym ohradom IlJa normy obsažené v úvode občianského zákonníks. 
i't,alJs:ké-ho, keď je reč o r.00sudk.u pr.o.ti olbbalnolVi itaLskému, 

2., že slÚIdmaa'U'úoriota ' táto ~OiZhodinú ť ,slP.OII' mompertenrtmá bola po
dra zákonodarstva platného v mieste, kde rozsudok bol vynesený, 

3., že predvolanie 'sa dialo podra zákonov platnýcJ:l vmiesté,. 
kde sa súdne pokr1ačovanie konalo, a že bol v 110m na dostavenÍe
sa stránkam určený ,taký termín, ktorý vyhovoval tak vzdialenosti 
ako aj iným nahodilým okolJIlOIstiam, 

4., že strany 'sa pred súdom podra miestnych zákonov platne 
dosta vily, alebo že neprítomno,sť (kontumácia) stránok bola podfa. 
toho zákona zistená a pl,artne vyhlásená, . 

5., že r,ozsudok je neodv,ol;aterným a má prítomne plnú moc vý
konnosti podIa zákonov, platných v tom mieste, kde bol vynesený, 

6., že neprotirečí inému rozsud}{U, vypovedanému italskou súd
nou autoritou, 

7., že nepoje,dná,va sa pred niektorou itáls.kou súd!Ilou autori
tou spor o tom samom pr.edmete a medzi tými samými.' stránkami 
v oase, keď dOlIlličená bo:l'a ži:aJdosť o vy,kolllaJI1í iI'IOzsludku cudZO~enl
ského súdu. 

§. 2. Na ži,adosť ,predv,olané s,tránky odvolací súd pustí sa do 
opatovného vecného . preskúmania sponu, keď rozs.udok hol vypove
daný v ,zálk,olJJID.,ej ne,pdtolIll[}JOls;ti tejtlO srtI'lallly, a:leho ked' táto, s,trlalIla 
l.lpl6Jtní j edon m dÓ'Vlolc1olV uTV.edeJI1ých v 1-4. hode článku 494.: 

»Rozsudky vynesené pri korutI'ladiktonIlom poknačov'aní súdny
mi autoritami sú,dov odv,olacích, móžu byť na ži,adosť strany zrušené: 

1., keď rozsudok je výsledkom podvodu jednej strany na škodu 
str.any druhej, 
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2., keď sa súdilo na podklade li srtín , ktoré po vyhlásení roz
s:udlw bolly 'ujzlIlamé :alerbo vyhláJsené ,p,a,cle,Lamýrrni, 'ale,bo keď pold· 
T,ahnuvšia strán~a nevedela, že už pred rozsudkom samým boly 
uznané ,a lebo vyhlásené padelkami, 

3., keď p.o vyhlásení rozsudku získ:aný bol rozhodujlÚci doku
ment, ktorý vinou druhej strany nemohol byť pirV predložen ý, 

4., keď rozsudok je výsledkom skutočného omylu, ktorfr vy
svitá zo spisov · i dokl,a;dov pra,voty.» 

V týchto prípadoch odvollací 'súd podTa výsledku inštrukcie 
a diskusie vyn8isie vecné rozhodnutie, alebo dá cudzozemskému roz
sudku výkOilm lÚ moc. 

§. 3. Ked' predvolaný povinný, ktorého už cudzozemská súdna 
autorita in contumaciam posúdila, neobjaví sa an! prlBd odvola~ím 
súdom a predvolanie nebolo mu doručené do jeho vlastných rúk, ne
možno rozsudku daf moc výkonosti. / 

Nemožno priznať moc v~rkonnosti cudzozemsokému r,oz3udku , v 
1<.torom je :nariadenie protiviace sa vnútornému p.oria;dku, a lebo ve
rejnému právu v kráTovstve . 

.§. 4. Tu uvelde!l1ý,ch na:r1iald8!l1í Iffiolžno po,UlŽiť pri r.Dtz.slUdlwch 
cudzozemských súdov, ktoré boly vypovedané v,o sporoch medzj 
cudzincami, a le,bo medzi tamej ším obóanom a cudzincom pod tou 
podmienkou, že tierto rozsudky majú pudTa miestJnych zák'onov hod
notu a účinnosť rozsudkov s,údnych ,autorít a že bol preukátan ý 
sú1ad ,požiada'vkov označených v §. 1. bod. 5.» 

Zre,j,mé je, lŽe otpfr.aNený § 3. článku 9141. italského zákona o po
kračcwwní v spolI'och civilných dáJva ita.llským dlžníikmn dobru príle
žitO'sť, aby sa vyhli následkom vyplývajúcim z cudz.ozemských roz
sudkov. - Ťfafžkosrti tru budJú mať -naše firmy kupecké, kto!I'é budú 
n,útelIlé sivo:je po,hr/3.ldá'VIky vymruh1ať od :iJta1ský,c1h dlžn:úkuv na záJk[13./de 
rozsudlwv od českolslovenských srúdov vYlPro,v,okolvamých a obyč'ajne 
in kOlIlltum3Jcia,m vYT.iJelSenýicih. 

O vykonanie tuze·m,ského roz:s.udku treba v Itálii 7.akII'očiť vždy 
cestou dilPlomatickou. - K rozsudku treba vždy pripojif žiadosf 
o deUbačné pokračovanie. - Bez takej,to pll~oslby italské odvolaičné 
súdy a hmilIle zalIIlrertm.lU celé podall1ie. 

OdJpo,ruč,a sa, ba je zrovna nÚltné,da,ť sa zlrustúpiť v deliba:čnom 
pokr.ač,orvání daktorému tamoj.šIi.emu dJvoké!to.vi, t. zv. »konzulálI'nemu 
8JdvOlkáJtovoÍ». Obrátiť sa treha v takejto veci na príslušný českoslo
venský k10nzulá t v Itálii. 

VymOlženie delibačného -pokračO'v,ania pred odvolacím súdom 
je s ť,ružkOlsiiami spoj ené. Tieto ťalžkosti zaiplI'íčiňuj e tamoj ši,a' plrax. 
V Itálii doručovanie súdnych spis,ov vylkonáv,a.jú podúra'dníci. Títo 
vYlb3Jvujú svoje veci veTmi jednoducho. PTídu do, bytu a lebo do ob
chodnej mie:sltnosti dlžníka fa dOfpytUjú sa naň. Ak dOlstaTIJú od:poveď , 
že odcelstov:al do cudziny, ďalej nepátl'ajú po dlžníkovi. Na písma 
po,znači,a, že predrVol.aný odces,tovlal a pismo v~rátia súdu. 

Pr,vej tMo okolnolsť ne,pr,ekazila dehba:čné pokračov,anie. Nie je 
to:mu taJk, tell'alz, keď s!pOlmeiIlurtý § 3. rnar,iaďuje, ž.e predvoll3.nie slal má 
stať do vl.alsiných rúk dlžníka. Teraz k cieTu mo~no doisť len taik, 
keď ita:Lslk.ý zá,s,turpc:a ('te~da Im11Jzlulárny a/dvlolktát) dIa mOlŽlnols,t'i zl9.rbaji 
celé delibaičné poklračOi\Toa.nie a dlžníka v jeho byte aJelbo v obcho'dných 
mies'tnosti:ach so súdnym podúr:adnikom preklVa,pí. 

l(,wpec'ké a hosp'Odár,ske vlZťahy medzi ltáliou a medzi našiOu 
Irepiublli.l\!olu sa Ikruždýim dňoiIn "'v:zmálh'rujiÚ, a Italk pre n1a,šÍch TiUdí, jako 
veriteTov a. pre ich z.ástupcrov tu udané veci vedieť má značný prak-
t ický vYznam. - ' 




