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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. októbra 1980 bol v Haagu prijatý Dohovor
o u¾ahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine.

V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 19. septembra 2002.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 119 z 12. decembra 2002
a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu pod¾a článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má
prednos� pred zákonmi Slovenskej republiky. 

Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 14. februára 2003. Ratifikačná listina bola uložená na
Ministerstve zahraničných vecí Holandského krá¾ovstva, depozitára dohovoru, 11. marca 2003.

Dohovor nadobudol platnos� 1. mája 1988 na základe článku 34 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnos�
1. júna 2003 na základe článku 34 ods. 2.

Slovenská republika urobila pri ratifikácii nasledujúce vyhlásenie:

„Slovenská republika pod¾a článku 28 ods.1 dohovoru vylučuje uplatnenie článku 1 na osoby, ktoré nie sú
štátnymi občanmi niektorého zmluvného štátu, ale majú obvyklý pobyt na území iného zmluvného štátu alebo mali
v minulosti obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky, ak medzi Slovenskou republikou a štátom, ktorého
občanom je žiadate¾ o právnu pomoc, nie je zaručená vzájomnos�.“

Slovenská republika súčasne urobila k článku 29 toto vyhlásenie:
„Slovenská republika určuje ako ústredný orgán pod¾a článku 3 dohovoru na prijímanie žiadostí o právnu
pomoc Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Slovenská republika určuje ako odosielajúci orgán pod¾a článku 4 dohovoru Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky.
Slovenská republika určuje ako odosielajúci orgán pod¾a článku 16

a) Justičnú pokladnicu pri Krajskom súde v Bratislave pre žiadosti o výkon rozhodnutí o trovách konania, ak
oprávneným na trovy je štát,

b) v ostatných prípadoch Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.“

Prílohou tohto oznámenia je Zoznam zmluvných strán dohovoru ku dňu nadobudnutia jeho platnosti a preh¾ad
ich výhrad a vyhlásení.
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D O H O V O R
O U¼AHČENÍ PRÍSTUPU K JUSTIČNÝM ORGÁNOM V CUDZINE

(uzavretý 25. októbra 1980)

Zmluvné štáty tohto dohovoru,

vedené želaním u¾ahči� prístup k justičným orgá-
nom v cudzine,

rozhodli sa na ten účel uzavrie� dohovor

a dohodli sa takto:

I .  KAP ITOLA

PRÁVNA POMOC POSKYTOVANÁ ÚČASTNÍKOM
KONANIA

Článok 1

Štátni občania zmluvného štátu a osoby s obvyklým
pobytom na území ktoréhoko¾vek zmluvného štátu
majú nárok na právnu pomoc v súdnom konaní v ob-
čianskych a obchodných veciach v každom inom
zmluvnom štáte za rovnakých podmienok, ako keby
boli štátnymi občanmi tohto štátu a mali obvyklý pobyt
na jeho území. 

Osoby, na ktoré sa nevz�ahuje odsek 1, ale ktoré
mali v minulosti obvyklý pobyt na území zmluvného
štátu, v ktorom sa má zača� alebo sa už začalo súdne
konanie, majú tiež nárok na právnu pomoc pod¾a
odseku 1, ak predmet konania má priamu súvislos�
s ich minulým obvyklým pobytom v tomto štáte. 

V štátoch, v ktorých sa právna pomoc poskytuje aj
v správnych, sociálnych a fiskálnych veciach, ustano-
venia tohto článku sa uplatnia aj v prípadoch prejed-
návaných súdmi alebo tribunálmi príslušnými v ta-
kýchto veciach. 

Článok 2

Článok 1 sa použije aj na právne poradenstvo, ak je
žiadate¾ prítomný na území štátu, kde sa o poraden-
stvo žiada.

Článok 3

Každý zmluvný štát určí ústredný orgán na prijímanie
žiadostí o právnu pomoc podaných pod¾a tohto dohovoru
a na prijímanie opatrení v súvislosti s nimi. 

Federálne štáty a štáty, ktoré majú viac právnych
systémov, môžu urči� viac ústredných orgánov. Ak
ústredný orgán, ktorému bola doručená žiados�
o právnu pomoc, nie je príslušný sa ňou zaobera�,
postúpi žiados� príslušnému ústrednému orgánu toh-
to istého zmluvného štátu.

Článok 4

Každý zmluvný štát určí jeden alebo viac orgánov na
odosielanie žiadostí o právnu pomoc príslušnému
ústrednému orgánu dožiadaného štátu. 

Žiadosti o právnu pomoc sa zasielajú bez sprostred-
kovania iného orgánu, a to s použitím vzoru pripoje-
ného k tomuto dohovoru. 

Tento článok nebráni zaslaniu žiadosti diplomatic-
kou cestou.

Článok 5

Ak žiadate¾ o právnu pomoc nie je prítomný na území
dožiadaného štátu, môže svoju žiados� poda� odosie-
lajúcemu orgánu zmluvného štátu, na ktorého území
má svoj obvyklý pobyt, pričom mu nič nebráni využi�
iné prostriedky na podanie svojej žiadosti príslušnému
orgánu dožiadaného štátu. 

Žiados� sa podáva na tlačive pod¾a vzoru pripojené-
ho k dohovoru. Pripoja sa k nej všetky potrebné dokla-
dy, pričom dožiadaný štát má pod¾a okolností právo
žiada� ïalšie informácie alebo doklady. 

Zmluvný štát môže vyhlási�, že jeho prijímajúci
ústredný orgán prijme žiadosti zaslané aj inou cestou
alebo spôsobom.

Článok 6

Odosielajúci orgán poskytne žiadate¾ovi súčinnos�
v tom, že zabezpečí, aby k žiadosti boli pripojené všet-
ky informácie a doklady, o ktorých vie, že sú potrebné
na posúdenie žiadosti. Odosielajúci orgán zabezpečí,
aby boli splnené všetky formálne náležitosti. 

Ak sa odosielajúci orgán domnieva, že žiados� je zjavne
neopodstatnená, môže odmietnu� jej odoslanie. 

Ak je to potrebné, odosielajúci orgán poskytne žia-
date¾ovi súčinnos� pri zabezpečení bezplatného pre-
kladu dokladov. 

Odosielajúci orgán odpovedá na žiadosti prijímajú-
ceho ústredného orgánu dožiadaného štátu o ïalšie
informácie.

Článok 7

Žiados�, prílohy a odpovede na žiadosti o ïalšie
informácie sa vyhotovujú v úradnom jazyku alebo
v jednom z úradných jazykov dožiadaného štátu, alebo
sa opatria prekladom do jedného z týchto jazykov. 

 K oznámeniu č. 182/2003 Z. z.
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Ak zabezpečenie prekladu do jazyka dožiadaného
štátu je v dožadujúcom štáte spojené s �ažkos�ami,
dožiadaný štát prijme doklady vyhotovené v angličtine
alebo vo francúzštine, alebo opatrené prekladom do
jedného z týchto jazykov. 

Písomnosti pochádzajúce od prijímajúceho ústred-
ného orgánu môžu by� vyhotovené v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov dožiadaného štá-
tu, v angličtine alebo vo francúzštine. Ak však žiados�
bola zaslaná odosielajúcim orgánom v angličtine alebo
vo francúzštine, alebo opatrená prekladom do jedného
z týchto jazykov, písomnosti pochádzajúce od prijíma-
júceho ústredného orgánu sa vyhotovia tiež v jednom
z týchto jazykov. 

Náklady na preklad, ktoré vzniknú z použitia pred-
chádzajúcich odsekov, znáša dožadujúci štát, ale pre-
klady vyhotovené v dožiadanom štáte nezakladajú
právo žiada� dožadujúci štát o ich náhradu.

Článok 8

Prijímajúci ústredný orgán rozhodne o žiadosti alebo
zabezpečí, aby o nej rozhodol príslušný orgán dožiada-
ného štátu. 

Prijímajúci ústredný orgán zašle žiadosti o ïalšie
informácie odosielajúcemu orgánu a informuje ho
o prípadných �ažkostiach súvisiacich s konaním o žia-
dosti, ako aj o prijatom rozhodnutí.

Článok 9

Ak žiadate¾ o právnu pomoc nebýva na území zmluv-
ného štátu, svoju žiados� môže poda� prostredníctvom
konzulárnych orgánov, pričom mu nič nebráni využi�
iné prostriedky na podanie svojej žiadosti príslušnému
orgánu dožiadaného štátu. 

Zmluvný štát môže vyhlási�, že jeho prijímajúci
ústredný orgán prijme žiadosti predložené aj inou
cestou alebo spôsobom.

Článok 10

Všetky písomnosti zasielané pod¾a tejto kapitoly sú
oslobodené od vyššieho overenia alebo inej podobnej
formálnej náležitosti.

Článok 11

Zaslanie, prijatie alebo rozhodnutie o žiadosti
o právnu pomoc pod¾a tejto kapitoly je bezplatné.

Článok 12

O žiadostiach o právnu pomoc sa koná bezodkladne.

Článok 13

Ak bola osobe poskytnutá právna pomoc pod¾a člán-
ku 1, doručovanie písomností do iného zmluvného
štátu v konaní týkajúcom sa tejto osoby je bezplatné
bez oh¾adu na spôsob doručovania. To isté platí aj na

vykonávanie dôkazov a správy o sociálnych pomeroch
s výnimkou náhrad odmien znalcov a tlmočníkov. 

Ak bola osobe poskytnutá právna pomoc pod¾a člán-
ku 1 na účely konania v zmluvnom štáte a v tomto
konaní bolo vydané rozhodnutie, táto osoba má bez
ïalšieho zis�ovania jej osobných pomerov nárok na
právnu pomoc v každom inom zmluvnom štáte, v kto-
rom žiada o uznanie alebo výkon tohto rozhodnutia.

I I .  KAP ITOLA

 ZABEZPEČENIE TROV KONANIA
(CAUTIO JUDICATUM SOLVI) A VÝKON

ROZHODNUTÍ O TROVÁCH

Článok 14

Osobám (vrátane právnických osôb) s obvyklým po-
bytom na území zmluvného štátu, ktoré sú navrhova-
te¾mi alebo účastníkmi v konaní na súdoch alebo v tri-
bunáloch iného zmluvného štátu, nemožno uloži�
zloženie záruky, zálohy alebo preddavku len preto, že
sú cudzincami alebo že nemajú bydlisko alebo pobyt
v štáte, v ktorom sa začalo konanie. 

Rovnaké pravidlo sa uplatní aj na akéko¾vek platby
požadované od navrhovate¾ov alebo účastníkov ako
záruka na súdne poplatky.

Článok 15

Rozhodnutie o povinnosti uhradi� trovy konania vy-
dané v jednom zmluvnom štáte proti osobe, ktorá bola
oslobodená od povinnosti zloži� záruku, zálohu, pred-
davok alebo plati� poplatok pod¾a článku 14 alebo
pod¾a právneho poriadku štátu, v ktorom sa začalo
konanie, sa na návrh osoby oprávnenej z tohto rozhod-
nutia bezplatne vykoná v každom inom zmluvnom štá-
te.

Článok 16

Každý zmluvný štát určí jeden alebo viac orgánov na
odosielanie žiadostí príslušnému ústrednému orgánu
dožiadaného štátu o výkon rozhodnutí, na ktoré sa
vz�ahuje článok 15. 

Každý zmluvný štát určí ústredný orgán na prijíma-
nie takých žiadostí a na prijímanie opatrení vedúcich
k vydaniu konečného rozhodnutia o takých žiados-
tiach. 

Federálne štáty a štáty, ktoré majú viac právnych
systémov, môžu urči� viac ústredných orgánov. Ak
ústredný orgán, ktorému bola doručená žiados�, nie je
príslušný sa ňou zaobera�, postúpi žiados� príslušné-
mu ústrednému orgánu toho istého zmluvného štátu. 

Žiadosti pod¾a tohto článku sa zasielajú bez spro-
stredkovania iného orgánu, pričom nič nebráni zasla-
niu žiadosti diplomatickou cestou. 

Nič v tomto článku nebráni, aby osoba oprávnená
z rozhodnutia zaslala žiados� priamo, ak len dožiada-
ný štát neurobil vyhlásenie, že neprijme žiadosti zasla-
né týmto spôsobom.
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Článok 17

K žiadosti pod¾a článku 15 sa pripojí:
a) originál alebo odpis relevantnej časti rozhodnutia,

v ktorej sú uvedené mená a postavenie účastníkov,
a originál alebo odpis výroku o trovách konania,

b) písomný dôkaz o tom, že proti rozhodnutiu už
nemožno poda� riadny opravný prostriedok v štáte
pôvodu a že je rozhodnutie v tomto štáte vykonate¾-
né,

c) overený preklad vyššie uvedených dokladov do ja-
zyka dožiadaného štátu, ak nie sú v tomto jazyku
vyhotovené. 

O žiadosti sa rozhodne bez výsluchu účastníkov a prí-
slušný orgán dožiadaného štátu sa obmedzí len na zis-
tenie, či boli predložené požadované doklady. Ak to
žiadate¾ navrhne, tento orgán určí výšku nákladov za
osvedčenia, preklady a overenia, ktoré sa zahrnú do
vymáhaných trov konania. Vyššie overenie alebo iná
podobná formálna náležitos� sa nesmie vyžadova�. 

Proti rozhodnutiu príslušného orgánu možno poda�
len opravný prostriedok, ktorý pripúš�a právny poria-
dok dožiadaného štátu. 

I I I .  KAP ITOLA

VÝPISY Z REGISTROV A ODPISY ROZHODNUTÍ

Článok 18

Štátni občania zmluvného štátu a osoby s obvyklým
pobytom na území zmluvného štátu môžu získa�
v inom zmluvnom štáte za rovnakých podmienok ako
občania tohto štátu kópie alebo výpisy záznamov z ve-
rejných registrov a kópie alebo odpisy rozhodnutí v ob-
čianskych a obchodných veciach a v prípade potreby
si ich necha� overi�. 

IV .  KAPITOLA

OBMEDZENIE OSOBNEJ SLOBODY
A SLOBODNÝ POHYB

Článok 19

Obmedzenie osobnej slobody ako prostriedok výko-
nu rozhodnutia alebo ako predbežné opatrenie sa v ob-
čianskych a obchodných veciach nepoužije proti obča-
nom zmluvného štátu alebo osobám, ktoré majú
obvyklý pobyt v zmluvnom štáte, ak také obmedzenie
nemožno použi� proti občanovi štátu, v ktorom by
k obmedzeniu osobnej slobody malo dôjs�. Štátny ob-
čan zmluvného štátu alebo osoba s obvyklým pobytom
na území zmluvného štátu sa môže s cie¾om  zruši�
obmedzenie svojej osobnej slobody dovoláva� takých
istých skutočností, aj ak tieto skutočnosti nastali v cu-
dzine, ako štátny občan s obvyklým pobytom v tomto
štáte a s rovnakým právnym účinkom.

Článok 20

Štátny občan zmluvného štátu alebo osoba s obvyk-
lým pobytom na území zmluvného štátu, ktorá bola

osobne predvolaná súdom alebo tribunálom v inom
zmluvnom štáte alebo účastníkom konania na základe
povolenia súdu, aby vypovedala ako svedok alebo zna-
lec v konaní na území tohto štátu, nesmie by� trestne
stíhaná, zadržaná alebo inak obmedzená v osobnej
slobode na území tohto štátu v súvislosti s akýmko¾-
vek činom alebo odsúdením, ktoré sa udiali pred jej
vstupom na územie tohto štátu. 

Imunita pod¾a predchádzajúceho odseku začína se-
dem dní pred dňom určeným na výsluch svedka alebo
znalca a skončí, keï svedok alebo znalec po uplynutí
siedmich dní odo dňa, keï ho justičný orgán informo-
val, že jeho prítomnos� už nie je potrebná, mal možnos�
odís�, ale napriek tomu zostal na území tohto štátu,
alebo ak sa po odchode na jeho územie dobrovo¾ne
vrátil. 

V.  KAP ITOLA

 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 21

Bez vplyvu na ustanovenie článku 22 žiadne usta-
novenie tohto dohovoru nemožno vyklada� tak, že vo
veciach upravených týmto dohovorom obmedzuje prá-
va priznané osobe pod¾a právneho poriadku zmluvné-
ho štátu alebo iným dohovorom, ktorého zmluvnou
stranou tento štát je alebo sa ňou stane. 

Článok 22

Tento dohovor nahradí medzi zmluvnými stranami
tohto dohovoru ustanovenia článkov 17 až 24 Doho-
voru o civilnom konaní podpísaného v Haagu 17. júla
1905 alebo články 17 až 26 Dohovoru o civilnom
konaní podpísaného v Haagu 1. marca 1954 vo vz�ahu
medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami jedného
alebo oboch uvedených dohovorov, a to aj v prípade
uplatnenia výhrady pod¾a článku 28 ods. 2 písm. c)
tohto dohovoru.

Článok 23

Dodatkové dohody medzi zmluvnými stranami doho-
vorov z roku 1905 a 1954 sa považujú za použite¾né aj
vo vz�ahu k tomuto dohovoru, keï sú s ním zlučite¾né,
a ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 24

Zmluvný štát môže vyhlásením urči� pre písomnosti
zasielané jeho ústrednému orgánu alebo ich preklady
iný jazyk alebo jazyky, než ktoré sú uvedené v člán-
koch 7 a 17.

Článok 25

Zmluvný štát, ktorý má viac úradných jazykov, so
zrete¾om na svoj vnútroštátny právny poriadok nemô-
že prija� na celom svojom území písomnosti pod¾a
článkov 7 a 17 v jednom z jazykov v nich uvedených,
určí vyhlásením jazyk, v ktorom majú by� písomnosti
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alebo ich preklady vyhotovené, aby boli prijaté v urče-
nom celku jeho územia.

Článok 26

Ak má zmluvný štát dva územné celky alebo viac
územných celkov, v ktorých sa vo veciach upravených
týmto dohovorom uplatňujú rôzne systémy práva, mô-
že pri podpise, ratifikácii, prijatí, schválení alebo prí-
stupe vyhlási�, že dohovor sa uplatní vo všetkých jeho
územných celkoch alebo len v jednom, alebo v nieko¾-
kých z nich, a môže také svoje vyhlásenie kedyko¾vek
zmeni� novým vyhlásením. 

Každé také vyhlásenie sa oznámi Ministerstvu za-
hraničných vecí Holandského krá¾ovstva a musia sa
v ňom výslovne uvies� územné celky, v ktorých sa
dohovor bude uplatňova�.

Článok 27

Ak má zmluvný štát systém štátnej moci, v ktorom
je výkonná, súdna a zákonodarná moc rozdelená me-
dzi ústredné a iné orgány tohto štátu, podpis alebo
ratifikácia, prijatie alebo schválenie tohto dohovoru,
alebo prístup k nemu týmto štátom, alebo ním urobené
vyhlásenie pod¾a článku 26 nemá žiaden vplyv na
vnútroštátnu de¾bu moci v tomto štáte.

Článok 28

Každý zmluvný štát môže pri podpise, ratifikácii,
prijatí, schválení alebo prístupe vylúči�, aby sa článok
1 uplatnil na osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi
zmluvného štátu, ale majú svoj obvyklý pobyt na úze-
mí iného zmluvného štátu než štátu, ktorý uplatnil
výhradu, alebo v minulosti mali svoj obvyklý pobyt na
území štátu, ktorý uplatnil výhradu, ak nie je zaručená
vzájomnos� pri zaobchádzaní s takými osobami medzi
štátom, ktorý uplatnil výhradu, a štátom, ktorého
občanom je žiadate¾ o právnu pomoc. 

Každý zmluvný štát môže pri podpise, ratifikácii,
prijatí, schválení alebo prístupe vylúči�:
a) použitie angličtiny, francúzštiny alebo oboch jazy-

kov pod¾a článku 7 ods. 2,
b) uplatnenie článku 13 ods. 2,
c) uplatnenie II. kapitoly,
d) uplatnenie článku 20.

Ak štát urobil výhradu:
e) pod¾a odseku 2 písm. a) tohto článku a vylúčil

použitie angličtiny aj francúzštiny, každý iný výhra-
dou dotknutý štát môže uplatni� rovnaké pravidlo
voči štátu, ktorý výhradu uplatnil,

f) pod¾a odseku 2 písm. b) tohto článku, každý iný
štát môže odmietnu� uplatnenie článku 13 ods.
2 na osoby, ktoré sú občanmi štátu, ktorý uplatnil
výhradu, alebo ktorí majú na jeho území svoj ob-
vyklý pobyt,

g) pod¾a odseku 2 písm. c) tohto článku, každý iný štát
môže odmietnu� uplatnenie II. kapitoly na osoby,
ktoré sú občanmi štátu, ktorý uplatnil výhradu,
alebo ktorí majú na jeho území svoj obvyklý pobyt.

Iné výhrady nie sú prípustné.

Každý zmluvný štát môže kedyko¾vek odvola� výhra-
du, ktorú uplatnil. Také odvolanie sa oznámi Minister-
stvu zahraničných vecí Holandského krá¾ovstva. Vý-
hrada stráca platnos� prvým dňom tretieho
kalendárneho mesiaca od oznámenia.

Článok 29

Každý zmluvný štát môže pri podpise, ratifikácii, pri-
jatí, schválení alebo prístupe, alebo kedyko¾vek neskôr
oznámi� Ministerstvu zahraničných vecí Holandského
krá¾ovstva určenie orgánov pod¾a článkov 3, 4 a 16.

Rovnakým spôsobom informuje ministerstvo:
a) o vyhláseniach pod¾a článkov 5, 9, 16, 24, 25, 26 a 33,
b) o odvolaní alebo o zmenách určených orgánov alebo

vyhlásení uvedených vyššie,
c) o odvolaní ktorejko¾vek výhrady.

Článok 30

Vzory tlačív pripojené k dohovoru možno zmeni� roz-
hodnutím Zvláštnej komisie zvolanej generálnym ta-
jomníkom Haagskej konferencie, na zasadnutie ktorej
sa pozvú všetky zmluvné strany a všetky členské štáty.
Návrh na zmenu tlačív sa pripojí k programu zasadnu-
tia. 

Zmeny prijaté väčšinou zmluvných štátov prítom-
ných a hlasujúcich vo Zvláštnej komisii nadobudnú
platnos� pre všetky zmluvné štáty prvým dňom sied-
meho kalendárneho mesiaca odo dňa, keï ich generál-
ny tajomník doručil všetkým zmluvným štátom. 

V období pod¾a odseku 2 môže každý zmluvný štát
písomným oznámením zaslaným Ministerstvu zahra-
ničných vecí Holandského krá¾ovstva uplatni� výhra-
du voči zmene. Zmluvná strana, ktorá uplatnila výhra-
du, až dovtedy, kým výhradu neodvolá, sa nepovažuje
za zmluvný štát dohovoru, pokia¾ ide o túto zmenu. 

VI .  KAP ITOLA

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 31

Dohovor je otvorený na podpis štátom, ktoré boli
členmi Haagskej konferencie medzinárodného práva
súkromného v čase jej štrnásteho zasadnutia, a ne-
členským štátom, ktoré boli prizvané na jeho prípravu. 

Dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schvále-
niu a ratifikačné listiny alebo listiny o prijatí, alebo
o schválení sa uložia na Ministerstve zahraničných
vecí Holandského krá¾ovstva.

Článok 32

Každý iný štát môže k dohovoru pristúpi�.

Listina o prístupe bude uložená na Ministerstve
zahraničných vecí Holandského krá¾ovstva. 

Prístup nadobudne platnos� iba vo vz�ahu medzi
pristupujúcim štátom a zmluvnými štátmi, ktoré ne-
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uplatnia námietku proti jeho prístupu počas dvanás-
tich mesiacov od doručenia oznámenia pod¾a článku
36 ods. 2. Takúto námietku môže uplatni� členský
štát, ktorý dohovor ratifikuje, prijme alebo schváli
následne po prístupe. Takáto námietka sa oznámi
Ministerstvu zahraničných vecí Holandského krá¾ov-
stva.

Článok 33

Každý štát môže pri podpise, ratifikácii, prijatí,
schválení alebo pri prístupe vyhlási�, že dohovor sa
uplatní na všetky územia, za ktorých medzinárodné
vz�ahy je zodpovedný, alebo na jedno také územie,
alebo na nieko¾ko z nich. Takéto vyhlásenie nadobud-
ne platnos� súčasne s nadobudnutím platnosti doho-
voru pre tento štát.

 Toto vyhlásenie, ako aj akéko¾vek neskoršie rozší-
renie sa oznámi Ministerstvu zahraničných vecí Ho-
landského krá¾ovstva.

Článok 34

Dohovor nadobudne platnos� prvým dňom tretieho
kalendárneho mesiaca od uloženia tretej ratifikačnej
listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe
pod¾a článkov 31 a 32.

Potom dohovor nadobudne platnos�
(1) pre každý štát, ktorý ho ratifikuje, prijme, schváli

alebo k nemu pristúpi neskôr, prvým dňom tretieho
kalendárneho mesiaca od uloženia jeho ratifikačnej
listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe,

(2) pre každé územie alebo územný celok, na ktoré
bol dohovor rozšírený pod¾a článku 26 alebo 33, prvým
dňom tretieho kalendárneho mesiaca od oznámenia
pod¾a týchto článkov.

Článok 35

Dohovor zostane v platnosti pä� rokov odo dňa na-
dobudnutia platnosti pod¾a článku 34 ods. 1 aj pre
štáty, ktoré ho ratifikovali, prijali alebo schválili, alebo
k nemu pristúpili neskôr.

Ak nebude dohovor vypovedaný, predĺži sa jeho plat-
nos� automaticky každých pä� rokov.

Výpoveï sa oznámi Ministerstvu zahraničných vecí
Holandského krá¾ovstva najneskôr šes� mesiacov pred
uplynutím pä�ročného obdobia. Môže sa obmedzi� na
určité územia alebo územné celky, na ktoré sa dohovor
uplatňuje.

Výpoveï bude platná iba vo vz�ahu k štátu, ktorý ju
uplatnil. Dohovor zostane v platnosti pre ostatné
zmluvné štáty.

Článok 36

Ministerstvo zahraničných vecí Holandského krá-
¾ovstva oznámi členským štátom konferencie a štátom,
ktoré k dohovoru pristúpili pod¾a článku 32,

(1) podpisy a ratifikácie, prijatia a schválenia pod¾a
článku 31,

(2) prístupy a námietky proti prístupom pod¾a člán-
ku 32,

(3) dátum nadobudnutia platnosti dohovoru pod¾a
článku 34,

(4) vyhlásenia pod¾a článkov 26 a 33,

(5) výhrady a ich odvolania pod¾a článkov 28 a 30,

(6) informácie zaslané pod¾a článku 29,

(7) výpovede pod¾a článku 35.

Na dôkaz toho podpísaní, súc na to riadne splno-
mocnení, podpísali tento dohovor.

Dané v Haagu 25. októbra 1980 v anglickom a vo
francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú
platnos�, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží v archíve
vlády Holandského krá¾ovstva a ktorého overený odpis
sa odovzdá diplomatickou cestou každému členskému
štátu Haagskej konferencie medzinárodného práva
súkromného v čase jej štrnásteho zasadnutia a každé-
mu inému štátu, ktorý sa zúčastnil na príprave tohto
dohovoru na tomto zasadnutí.
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TLAČIVO NA ZASLANIE ŽIADOSTI
O PRÁVNU POMOC

DOHOVOR O U¼AHČENÍ PRÍSTUPU K JUSTIČNÝM ORGÁNOM V CUDZINE
PODPÍSANÝ V HAAGU 25. OKTÓBRA 1980

Označenie a adresa
odosielajúceho orgánu

Adresa prijímajúceho
ústredného orgánu 

Podpísaný odosielajúci orgán má čes� zasla� prijímajúcemu ústrednému orgánu pripojenú žiados� o právnu
pomoc s prílohami (vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadate¾a) na účely I. kapitoly vyššie uvedeného dohovoru.

Prípadné poznámky týkajúce sa žiadosti a vyhlásenia:

Prípadné iné poznámky:

V ................................  dňa ........................

Podpis a/alebo odtlačok pečiatky

PRÍLOHA K DOHOVORU
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ŽIADOSŤ O PRÁVNU POMOC

DOHOVOR O U¼AHČENÍ PRÍSTUPU K JUSTIČNÝM ORGÁNOM V CUDZINE
PODPÍSANÝ V HAAGU 25. OKTÓBRA 1980

1. Meno a adresa žiadate¾a o právnu pomoc.

2. Súd alebo tribunál, na ktorom sa začalo alebo začne konanie (ak je známy).

3. a) Predmet konania; prípadne hodnota sporu,

b) prípadne zoznam príloh relevantných pre začaté alebo zamýš¾ané konanie*,

c) meno a adresa odporcu*.

4. Dátum alebo procesná lehota, ktoré majú v konaní právne dôsledky pre žiadate¾a a pre ktoré je potrebné
o žiadosti urýchlene kona�*.

5. Iné dôležité informácie*.

6. V .........................................  dňa ...........................

7. Podpis žiadate¾a

* Nehodiace sa prečiarknite.

TLAČIVO PRIPOJENÉ K DOHOVORU
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VYHLÁSENIE O MAJETKOVÝCH POMEROCH ŽIADATE¼A

I. Osobné pomery

8. priezvisko (prípadné rodné priezvisko)

9. krstné meno (mená)

10. dátum a miesto narodenia

11. štátna príslušnos�

12. a) obvyklý pobyt (odkedy)

b) predchádzajúci obvyklý pobyt (odkedy dokedy)

13. osobný stav (slobodný, ženatý/vydatá, ovdovený, rozvedený, odlúčený)

14. priezvisko a krstné meno (mená) manžela/manželky

15. priezviská, krstné mená a dáta narodenia detí závislých od žiadate¾a

16. iné osoby závislé od žiadate¾a 

17. doplňujúce informácie o rodinných pomeroch

II. Finančné pomery

18. zamestnanie

19. názov a adresa zamestnávate¾a alebo miesto výkonu práce

20. príjem žiadate¾a manžela/manželky osôb závislých
od žiadate¾a

 a) plat

    (vrátane   naturálnych .............................. ......................................... .......................................

    požitkov)

 b) starobné dôchodky,

     invalidné dôchodky .............................. ......................................... ......................................

     výživné, prídavky, úroky 

 c) nezamestnanecké .............................. ......................................... ......................................
     príspevky

 d) príjem z neplatených .............................. ......................................... ......................................
     zamestnaní 

PRÍLOHA K ŽIADOSTI O PRÁVNU POMOC
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 e) príjem zo záruk
    a z pohyblivého kapitálu .............................. ......................................... ......................................

  f) príjmy z nehnute¾ností .............................. ......................................... ......................................

 g)  iné zdroje príjmov .............................. ......................................... ......................................

21. nehnute¾nosti žiadate¾a manžela/manželky osôb závislých
od žiadate¾a

     (uveïte hodnoty
     a bremená) ............................... .......................................... .......................................

22. iný majetok žiadate¾a manžela/manželky osôb závislých
od žiadate¾a

(záruky, podiely
na ziskoch, poh¾adávky,
účty v peňažných ústavoch,
obchodný kapitál atï.) ............................... .......................................... .......................................

23. dlhy a iné finančné žiadate¾a manžela/manželky osôb závislých
      záväzky od žiadate¾a
     a) pôžičky (uveïte
    druh, zostatok
    a výšku
    ročných/mesačných
    splátok ............................... ........................................ ..................................

b) vyživovacie povinnosti
    (uveïte mesačné platby) ............................... ........................................ ..................................

c) nájomné (vrátane
    nákladov na kúrenie,
    elektrinu, plyn a vodu) ............................... ........................................ ..................................

d) iné periodické záväzky ............................... ........................................ ..................................

24. daň z príjmu a príspevky na sociálne poistenie za predchádzajúci rok

25. poznámky žiadate¾a

26. zoznam prípadných príloh

27. Ja, dolu podpísaný, vedomý si trestnoprávnych dôsledkov za uvedenie nepravdivých údajov, vyhlasujem na
svoju čes�, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé. 

28. V ......................................... (miesto) 29. dňa .............................. (dátum)

30. ...................................... (podpis žiadate¾a)
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P R Í L O H A

ZOZNAM ZMLUVNÝCH STRÁN DOHOVORU
K 1. JÚNU 2003 A PREH¼AD ICH VÝHRAD A VYHLÁSENÍ

Aktualizovaný zoznam zmluvných strán dohovoru a textov ich výhrad a vyhlásení možno získa� na internetovej stránke
Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného na adrese http://www.hcch.net/e/status/stat29e.html (po
anglicky) alebo http://www.hcch.net/f/status/stat29f.html (po francúzsky).

Bielorusko

a) Dohovor pre Bielorusko nadobudol platnos� 1. marca 1998.

b) Bielorusko určilo ako ústredný orgán pod¾a článkov 3, 4 a 16 dohovoru:

Ministerstvo spravodlivosti Bieloruskej republiky

Ul. Kollektornaya, 10

220084 Minsk.

Bosna a Hercegovina

a) Dohovor pre Bosnu a Hercegovinu nadobudol platnos� 1. októbra 1988.

b) Bosna a Hercegovina určili ako ústredný orgán pod¾a článkov 3,4 a 16 dohovoru:

Ministerstvo spravodlivosti a správy Republiky Bosny a Hercegoviny.

Bulharsko

a) Dohovor pre Bulharsko nadobudol platnos� 1. februára 2000.

b) Bulharsko uplatnilo tieto výhrady a urobilo tieto vyhlásenia:

Bulharská republika vylučuje použitie anglického a francúzskeho jazyka v prípadoch článku 7 ods. 2.

Bulharská republika určuje Ministerstvo spravodlivosti a európskej právnej integrácie ako ústredný orgán na
prijímanie a odosielanie žiadostí o právnu pomoc pod¾a článku 29.

Česká republika

a) Dohovor pre Českú republiku nadobudol platnos� 1. júla 2001.

b) Česká republika určila ako ústredný orgán pod¾a článku 29 dohovoru:

Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky

Vyšehradská 16

Praha 2.

Estónsko

a) Dohovor pre Estónsko nadobudol platnos� 1. mája 1996.

b) Estónsko urobilo vyhlásenie k článku 16 dohovoru, že neprijme žiadosti podané priamo.

Fínsko

a) Dohovor pre Fínsko nadobudol platnos� 1. septembra 1988.

b) Fínsko určilo ako ústredný orgán pod¾a článkov 3, 4 a 16 dohovoru:

Ministerstvo spravodlivosti.

Francúzsko

a) Dohovor pre Francúzsko nadobudol platnos� 1. mája 1988.

b) Francúzsko uplatnilo tieto výhrady a urobilo tieto vyhlásenia:

„Francúzsko si pod¾a článku 28 ods. 1 vyhradzuje právo vylúči� použitie článku 1, ak neexistuje vzájomnos�
zaobchádzania medzi ním a štátom, ktorého štátnym občanom je žiadate¾, na osoby, ktoré nie sú občanmi
zmluvného štátu, ale majú svoj obvyklý pobyt na území zmluvného štátu, okrem osôb, ktoré majú alebo mali svoj
obvyklý pobyt na území Francúzska.

Pod¾a článkov 3 a 29 sa určuje Ministerstvo spravodlivosti, úsek medzinárodnej právnej pomoci odboru civilných
vecí a pečate, ako ústredný orgán na prijímanie žiadostí o právnu pomoc a na konanie o nich.
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Pod¾a článkov 4 a 29 sa určuje Ministerstvo spravodlivosti, úsek medzinárodnej právnej pomoci odboru civilných
vecí a pečate, ako ústredný orgán na odosielanie žiadostí o právnu pomoc.

Pod¾a článku 16 ods. 1 a článku 29 sa určuje Ministerstvo spravodlivosti, úsek medzinárodnej právnej pomoci
odboru civilných vecí a pečate, ako ústredný orgán na odosielanie žiadostí o výkon rozhodnutí pod¾a článku 15.

Pod¾a článku 16 ods. 2 a článku 29 sa určuje Ministerstvo spravodlivosti, úsek medzinárodnej právnej pomoci
odboru civilných vecí a pečate, ako ústredný orgán na prijímanie žiadostí pod¾a článku 15.

V súlade s článkom 7 ods. 2 a článkom 28 ods. 2 písm. a) vláda posúdi len také žiadosti, ktoré sú vyhotovené
vo francúzštine alebo ku ktorým je pripojený preklad do tohto jazyka.

Pod¾a ustanovení článku 33 vláda vyhlasuje, že dohovor sa uplatní na celom území Francúzskej republiky.“

Holandsko

a) Dohovor pre Holandsko nadobudol platnos� 1. júna 1992.

b) Holandsko uplatnilo túto výhradu a urobilo tieto vyhlásenia:

„Článok 13 ods. 2 sa neuplatní na územie Holandského krá¾ovstva v Európe.

Listiny zaslané ústrednému orgánu Holandského krá¾ovstva v Európe môžu by� okrem jazykov uvedených
v článkoch 7 a 17 dohovoru aj v nemčine alebo preložené do nemčiny. 

Holandská vláda určila ako ústredný orgán pod¾a článku 3 a článku 16 ods. 2 dohovoru úrad právnej pomoci
justičnej oblasti Súdneho dvora v Haagu (het bureau van consultatie in het arrondissement ’s-Gravenhage).

Holandská vláda určila ako orgán pod¾a článku 4 a článku 16 ods. 1 dohovoru úrad právnej pomoci justičnej
oblasti každého súdu (de bureaus van consultatie in alle arrondissementen).“

Chorvátsko

a) Dohovor pre Chorvátsko nadobudol platnos� 1. októbra 1988.

b) Chorvátsko určilo ako ústredný orgán pod¾a článkov 3 a 4 dohovoru:

Ministerstvo spravodlivosti a správy Chorvátskej republiky.

Litva

a) Dohovor pre Litvu nadobudol platnos� 1. novembra 2000.

b) Litva urobila toto vyhlásenie a uplatnila túto výhradu:

„Litovská republika určuje pod¾a článkov 3, 4 a 16 dohovoru Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky
ako ústredný orgán na prijímanie žiadostí predložených pod¾a tohto dohovoru a na konanie o nich.

Litovská republika neprijme žiadosti podané priamo pod¾a článku 16 dohovoru. 

Pod¾a článkov 7 a 17 dohovoru Litovská republika vyhlasuje, že prijme žiadosti o právnu pomoc podané iba
v litovčine, angličtine, francúzštine alebo ruštine, alebo ak žiados� nie je v žiadnom z týchto jazykov, k žiadosti
a pripojeným listinám musí by� pripojený aj preklad do litovčiny, angličtiny, francúzštiny alebo ruštiny.“ 

Lotyšsko

a) Dohovor pre Lotyšsko nadobudol platnos� 1. marca 2000.

b) Lotyšsko uplatnilo túto výhradu a urobilo toto vyhlásenie:

„V súlade s článkom 28 ods. 2 písm. a) Dohovoru o u¾ahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z roku
1980 Lotyšská republika vylučuje použitie francúzskeho jazyka pod¾a článku 7 ods. 2.

Pod¾a článku 29 Dohovoru o u¾ahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z roku 1980 Lotyšská republika
vyhlasuje, že na účely článkov 3, 4 a 16 dohovoru je odosielajúcim a ústredným orgánom Lotyšskej republiky:

Ministerstvo spravodlivosti
Brivibas blvd 36
RIGA, LV - 1536
tel.: 371.7.280437/371.7.282607
fax: 371.7.285575.“

Luxembursko

a) Dohovor pre Luxembursko nadobudol platnos� 1. mája 2003.

b) Luxembursko uplatnilo tieto výhrady a urobilo tieto vyhlásenia:

„1.a) Luxemburské ve¾kovojvodstvo si vyhradzuje právo vylúči� použitie článku 1 pre  cudzincov, ktorí nie sú štátnymi

Strana 328 Zbierka zákonov 2003 Príloha k čiastke 86



občanmi zmluvného štátu a ktorí nemajú obvyklý pobyt na území Luxemburska, ak neexistuje vzájomnos�
medzi Luxemburskom a štátom, ktorého občanom je žiadate¾ o právnu pomoc.
Táto výhrada sa netýka cudzincov, ktorým prístup k právnej pomoci priznáva výslovne zákon.

    b) Luxemburské ve¾kovojvodstvo neuplatní článok 13 ods. 2 pre občanov štátu, ktorý urobil výhradu pod¾a
článku 28 písm. b) dohovoru, a v prípade potreby pre osoby, ktoré majú obvyklý pobyt na území tohto
štátu.

    c) Luxemburské ve¾kovojvodstvo neuplatní ustanovenia II. kapitoly pre občanov štátu, ktorý urobil výhradu pod¾a
článku 28 písm. c) dohovoru, a v prípade potreby pre osoby, ktoré majú obvyklý pobyt na území tohto štátu.

2. Ministerstvo spravodlivosti sa určuje na vykonávanie úloh ústredného orgánu pod¾a článku 3 dohovoru, ako
aj na vykonávanie úloh odosielajúceho orgánu pod¾a článkov 4 a 16 dohovoru.
Generálny prokurátor republiky sa poveruje vykonávaním úloh ústredného orgánu pod¾a článku 16 ods. 2
dohovoru.
Bez vplyvu na možnos� ústredného orgánu poveri� týmito úlohami advokáta generálny prokurátor pod¾a miesta
bydliska alebo pobytu žalovaného je oprávnený zača� a vies� konanie na výkon rozhodnutia o povinnosti uhradi�
trovy konania pod¾a článku 15 dohovoru.
Rovnaké oprávnenie má generálny prokurátor republiky v prípadoch konania o opravnom prostriedku pred
Odvolacím súdom (Cour d´appel) alebo Kasačným súdom (Cour de cassation).“

Macedónia (Bývalá juhoslovanská republika)

a) Dohovor pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedóniu nadobudol platnos� 1. októbra 1988.

b) Macedónia určila ako ústredný orgán pod¾a článku 3 dohovoru:

Ministerstvo spravodlivosti.

Po¾sko

a) Dohovor pre Po¾sko nadobudol platnos� 1. novembra 1992.

b) Po¾sko určilo ako ústredný orgán pod¾a článkov 3 a 16 Ministerstvo spravodlivosti Po¾skej republiky a ako
odosielajúce orgány pod¾a článkov 4 a 16 dohovoru predsedov oblastných súdov.

Slovinsko

a) Dohovor pre Slovinsko nadobudol platnos� 1. októbra 1988.

b) Slovinsko určilo ako príslušný orgán pod¾a článkov 3, 4 a 16 dohovoru:

Ministerstvo spravodlivosti a správy Slovinskej republiky.

Srbsko a Čierna Hora

a) Dohovor pre Srbsko a Čiernu Horu nadobudol platnos� 1. októbra 1988.

b) Srbsko a Čierna Hora urobili toto vyhlásenie:

„Ústredným orgánom na prijímanie alebo odosielanie žiadostí o právnu pomoc pod¾a článkov 3 a 4 Dohovoru
o u¾ahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine, ako aj ústredným orgánom na prijímanie a postupovanie
žiadostí pod¾a článku 16 dohovoru sú:

1. Ministerstvo spravodlivosti a miestnej samosprávy Srbskej republiky
Ul. Nemanija 22
Belehrad
tel./fax: +381.11.361.287

2. Ministerstvo spravodlivosti Republiky Čiernej Hory
Úsek justície
Ul. Vuka Karadžiča 3
Podgorica
tel./fax: +381.081.248.541.”

Španielsko

a) Dohovor pre Španielsko nadobudol platnos� 1. mája 1988.

b) Španielsko urobilo tieto vyhlásenia:

„Pod¾a článkov 3, 4 a 16 dohovoru Španielsko vyhlasuje, že ústredným a odosielajúcim orgánom je Generálny
technický sekretariát Ministerstva spravodlivosti (Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia), Calle
San Bernardo 62, 28071 MADRID.

K článku 5 Španielsko vyhlasuje, že žiadosti možno poda� aj konzulárnou cestou.“
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Švajčiarsko

a) Dohovor pre Švajčiarsko nadobudol platnos� 1. januára 1995.

b) Švajčiarsko uplatnilo tieto výhrady a urobilo tieto vyhlásenia:

„Pod¾a článku 29 ods. 1 Švajčiarsko určuje kantonálne orgány uvedené v prílohe ako ústredné orgány pod¾a
článkov 3 a 16 dohovoru. Žiadosti z cudziny o právnu pomoc alebo o výkon rozhodnutia o trovách sa môžu
zasiela� aj Federálnemu úradu spravodlivosti a polície v Berne, ktorý ich postúpi príslušnému ústrednému
orgánu.

Ak sa právna pomoc alebo výkon rozhodnutia o trovách vz�ahuje na konanie, ktoré pod¾a vnútroštátnych
noriem o vecnej príslušnosti patrí do právomoci federálnych orgánov, Federálny úrad spravodlivosti a polície
postúpi také žiadosti príslušným federálnym orgánom. Ak sa také žiadosti zašlú kantonálnym orgánom, tie ich
automaticky postúpia Federálnemu úradu spravodlivosti a polície.

Pod¾a článku 29 ods. 1 Švajčiarsko vyhlasuje, že orgány určené pod¾a článku 3 sú tiež príslušné na vykonávanie
úloh odosielajúcich orgánov pod¾a článku 4 ods. 1 a článku 16 ods. 1.

Pod¾a článku 29 ods. 2 Švajčiarsko vyhlasuje vo vz�ahu k článkom 5 a 9, že prijímajúci ústredný orgán
vo Švajčiarsku prijme aj žiadosti jemu postúpené priamo poštou alebo diplomatickou, alebo konzulárnou
službou.

Pod¾a článkov 28 a 29 Švajčiarsko vyhlasuje, že na účely článkov 7, 24 a 25 žiadosti a k nim pripojené listiny
musia by� v jazyku dožiadaného orgánu, teda v nemčine, francúzštine alebo taliančine, alebo musí by� k nim
pripojený preklad do jedného z týchto jazykov v závislosti od toho, v ktorej časti Švajčiarska sa žiados� má
vykona� (pozri prílohu). Listiny vyhotovené v inom jazyku ako v jazyku dožiadaného orgánu, alebo ku ktorým
je pripojený preklad z iného jazyka, môžu sa odmietnu�, aj keï preklad do jazyka dožiadaného orgánu je
v dožadujúcom štáte �ažké  zabezpeči�.

Pod¾a článku 29 Švajčiarsko vyhlasuje vo vz�ahu k článku 17 ods. 1 a k článkom 24 a 25, že žiados� o výkon
rozhodnutia o trovách a k nej pripojené písomnosti musia by� v jazyku dožiadaného orgánu, teda v nemčine,
francúzštine alebo taliančine, alebo musí by� k nim pripojený preklad do jedného z týchto jazykov v závislosti
od toho, v ktorej časti Švajčiarska sa žiados� má vykona�.

Aktuálny zoznam ústredných kantonálnych orgánov vrátane ich adresy a telefónneho/faxového čísla možno
zisti� na adrese: „http://www.ofj.admin.ch/rhf/d/service/recht/Kantonale-Zentralbehoerden.pdf“.

Na určenie miestnej príslušnosti ústredného orgánu možno konzultova� o databáze švajčiarskych obcí a súdov
na adrese: „http://www.elorge.admin.ch“.

Kanton

Úradný jazyk
(G = nemecký)

(F = francúzsky)
(I = taliansky)

Adresa
Telefónne

a faxové číslo

Aargau (AG) G Obergericht des Kantons
Aargau
Obere Vorstadt 40
5000 Aarau

tel.: +41.62-835.3850
fax: +41.62-835.3949

Appenzell Ausserrhoden
(AR)

G Kantonsgericht Appenzell
A.Rh.
9043 Trogen

tel.: +41.71-343.6399
fax: +41.71-343.6401

Appenzell 
Innerrhoden (AI)

G Kantonsgericht Appenzell
I.Rh.
9050 Appenzell

tel.: +41.71-788.9551
fax: +41.71-788.9554

Basel-Landschaft (BL) G Kantonsgericht Basel-
Landschaft
4410 Liestal

tel.: +41.61-925.6055
fax: +41.61-925.6943

Basel-Stadt (BS) G Appellationsgericht Basel-
Stadt
4051 Basel

tel.: +41.61-267.8181
fax: +41.61-267.6315
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Bern (BE) G/F Justiz-, Gemeinde- und
Kirchendirektion des
Kantons Bern
Münstergasse 2
3011 Bern

tel.: +41.31-633.7676
fax: +41.31-633.7626

Fribourg (FR) F/G Tribunal cantonal
1700 Fribourg

tel.: +41.26-305.3910
fax: +41.26-305.3919

Genhve (GE) F Parquet du Procureur
général
1211 Genhve 3

tel.: +41.22-327.2600
fax: +41.22-327.0111

Glarus (GL) G Obergericht des Kantons
Glarus
8750 Glarus

tel.: +41.55-645.2525
fax: +41.55-645.2500

Graubünden (GR) G Justiz-, Polizei- und
Sanitätsdepartement
Graubünden
7001 Chur

tel.: +41.81-257.5615
fax: +41.81-257.2166

Jura (JU) F Département  de la
Justice Service juridique
2800
Delémont

tel.: +41.32-420.5630
fax: +41.32-420.5001

Luzern (LU) G Obergericht des Kantons
Luzern
Hirschengraben 16
6003 Luzern

tel.: +41.41-228.6262
fax: +41.41-228.6264

Neuchâtel (NE) F Département de la
justice, de la santé et de
la  securité Service de la
justice Château
2001 Neuchâtel

tel.: +41.32-889.4110
fax: +41.32-889.6064

Nidwalden (NW) G Kantonsgericht Nidwalden
6370 Stans

tel.: +41.41-618.7950
fax: +41.41-618.7963

Obwalden (OW) G Kantonsgericht Obwalden
Postfach 1260
6061 Sarnen

tel.: +41.41-666.6235
fax: +41.41-660.8286

St. Gallen (SG) G Kantonsgericht St. Gallen
Klosterhof 1
9001 St. Gallen

tel.: +41.71-229.3241
fax: +41.71-229.3787

Schaffhausen (SH) G Obergericht des Kantons
Schaffhausen
Postfach 568
8201 Schaffhausen

tel.: +41.52-632.7422
fax: +41.52-636.7836

Schwyz (SZ) G Kantonsgericht Schwyz
Kollegiumstrasse 28
Postfach 2265 
6431 Schwyz

tel.: +41.41-819.1124

Solothurn (SO) G Obergericht des Kantons
Solothurn
4500 Solothurn

tel.: +41.32-627.7324
fax: +41.32-627.2298

Ticino (TI) I Tribunale di appello
6901 Lugano

tel.: +41.91-815.5111
fax: +41.91-815.5478
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Thurgau (TG) G Obergericht des Kantons
Thurgau
8500 Frauenfeld

tel.: +41.52-724.1818
fax: +41.52-724.1824

Uri (UR) G Obergericht
des Kanton Uri
Rathausplatz 2,
Postfach
6460 Altdorf

tel.: +41.41-875.2267
fax: +41.41-875.2277

Valais (VS) F/G Tribunal cantonal
1950 Sion

tel.: +41.27-606.5300
fax: +41.27-606.5301

Vaud (VD) F Tribunal cantonal
1014 Lausanne

tel.: +41.21-316.1511
fax: +41.21-316.1328

Zug (ZG) G Obergericht
des Kantons Zug
Rechtshilfe
6300 Zug

tel.: +41.41-728.5250
fax: +41.41-728.5259

Zürich (ZH) G Obergericht des Kantons
Zürich,
Rechtshilfe
8023 Zürich

tel.: +41.1-257.9191
fax: +41.1-261.1292

Švédsko

a) Dohovor pre Švédsko nadobudol platnos� 1. mája 1988.

b) Švédsko uplatnilo tieto výhrady a urobilo tieto vyhlásenia:

„Právna pomoc uvedená v článku 13 ods. 2 sa vo Švédsku neposkytuje [článok 28 ods. 2 písm. b)].

Listiny zaslané ústrednému orgánu sa môžu vyhotovi� aj v dánskom alebo nórskom jazyku alebo sa k nim môže
pripoji� preklad do niektorého z týchto jazykov (článok 24).

Ako ústredný orgán pod¾a článku 3 a ako odosielajúci orgán pod¾a článkov 4 a 16 (článok 29) sa určuje
Ministerstvo spravodlivosti:

Ministry of Justice
Division for Criminal Cases and International Judicial Co-operation
Central Authority
S-103 33 Stockholm
Sweden
tel.: +46 (8) 405 4500 (secretariat)
fax: +46 (8) 405 4676
e-mail: birs@justice.ministry.se“.
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C O N V E N T I O N
ON INTERNATIONAL ACCESS TO JUSTICE

(Concluded October 25, 1980)

The States signatory to this Convention,

Desiring to facilitate international access to justice,

Have resolved to conclude a Convention for this
purpose and have agreed upon the following 

provisions —

CHAPTER  I

 LEGAL AID

Article 1

Nationals of any Contracting State and persons
habitually resident in any Contracting State shall be
entitled to legal aid for court proceedings in civil and
commercial matters in each Contracting State on the
same conditions as if they themselves were nationals
of and habitually resident in that State.

Persons to whom paragraph 1 does not apply, but
who formerly had their habitual residence in a
Contracting State in which court proceedings are to be
or have been commenced, shall nevertheless be
entitled to legal aid as provided by paragraph 1 if the
cause of action arose out of their former habitual
residence in that State.

In States where legal aid is provided in
administrative, social or fiscal matters, the provisions
of this Article shall apply to cases brought before the
courts or tribunals competent in such matters.

Article 2

Article 1 shall apply to legal advice provided the
person seeking advice is present in the State where
advice is sought.

Article 3

Each Contracting State shall designate a Central
Authority to receive, and take action on, applications
for legal aid submitted under this Convention.

Federal States and States which have more than one
legal system may designate more than one Central
Authority. If the Central Authority to which an
application is submitted is not competent to deal with
it, it shall forward the application to whichever other
Central Authority in the same Contracting State is
competent to do so.

Article 4

Each Contracting State shall designate one or more
transmitting authorities for the purpose of forwarding
applications for legal aid to the appropriate Central
Authority in the requested State.

Applications for legal aid shall be transmitted,
without the intervention of any other authority, in the
form of the model annexed to this Convention.

Nothing in this Article shall prevent an application
from being submitted through diplomatic channels.

Article 5

Where the applicant for legal aid is not present in
the requested State, he may submit his application to
a transmitting authority in the Contracting State
where he has his habitual residence, without prejudice
to any other means open to him of submitting his
application to the competent authority in the
requested State.

The application shall be in the form of the model
annexed to this Convention and shall be accompanied
by any necessary documents, without prejudice to the
right of the requested State to require further
information or documents in appropriate cases.

Any Contracting State may declare that its receiving
Central Authority will accept applications submitted
by other channels or methods.

Article 6

The transmitting authority shall assist the applicant
in ensuring that the application is accompanied by all
the information and documents known by it to be
necessary for consideration of the application. It shall
ensure that formal requirements are met.

If it appears to the transmitting authority that the
application is manifestly unfounded, it may refuse to
transmit the application.

It shall assist the applicant in obtaining without
charge a translation of the documents where such
assistance is appropriate.

It shall reply to requests for further information from
the receiving Central Authority in the requested State.

Article 7

The application, the supporting documents and any
communications in response to requests for further
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information shall be in the official language or in one
of the official languages of the requested State or be
accompanied by a translation into one of those
languages.

However, where in the requesting State it is not
feasible to obtain a translation into the language of the
requested State, the latter shall accept the documents
in either English or French, or the documents
accompanied by a translation into one of those
languages.

Communications emanating from the receiving
Central Authority may be drawn up in the official
language or one of the official languages of the
requested State or in English or French. However,
where the application forwarded by the transmitting
authority is in either English or French, or is
accompanied by a translation into one of those
languages, communications emanating from the
receiving Central Authority shall also be in one of those
languages.

The costs of translation arising from the application
of the preceding paragraphs shall be borne by the
requesting State, except that any translations made in
the requested State shall not give rise to any claim for
reimbursement on the part of that State.

Article 8

The receiving Central Authority shall determine the
application or shall take such steps as are necessary
to obtain its determination by a competent authority
in the requested State.

The receiving Central Authority shall transmit
requests for further information to the transmitting
authority and shall inform it of any difficulty relating
to the examination of the application and of the
decision taken.

Article 9

Where the applicant for legal aid does not reside in
a Contracting State, he may submit his application
through consular channels, without prejudice to any
other means open to him of submitting his application
to the competent authority in the requested State.

Any Contracting State may declare that its receiving
Central Authority will accept applications submitted
by other channels or methods.

Article 10

All documents forwarded under this Chapter shall
be exempt from legalization or any analogous
formality.

Article 11

No charges shall be made for the transmission,
reception or determination of applications for legal aid
under this Chapter.

Article 12

Applications for legal aid shall be handled
expeditiously.

Article 13

Where legal aid has been granted in accordance with
Article 1, service of documents in any other
Contracting State in pursuance of the legally aided
person’s proceedings shall not give rise to any charges
regardless of the manner in which service is effected.
The same applies to Letters of Request and social
enquiry reports, except for fees paid to experts and
interpreters.

Where a person has received legal aid in accordance
with Article 1 for proceedings in a Contracting State
and a decision has been given in those proceedings,
he shall, without any further examination of his
circumstances, be entitled to legal aid in any other
Contracting State in which he seeks to secure the
recognition or enforcement of that decision.

CHAPTER I I

SECURITY FOR COSTS AND ENFORCEABILITY
OF ORDERS FOR COSTS

Article 14

No security, bond or deposit of any kind may be
required, by reason only of their foreign nationality or
of their not being domiciled or resident in the State in
which proceedings are commenced, from persons
(including legal persons) habitually resident in a
Contracting State who are plaintiffs or parties
intervening in proceedings before the courts or
tribunals of another Contracting State.

The same rule shall apply to any payment required
of plaintiffs or intervening parties as security for court
fees.

Article 15

An order for payment of costs and expenses of
proceedings, made in one of the Contracting States
against any person exempt from requirements as to
security, bond, deposit or payment by virtue of Article
14 or of the law of the State where the proceedings
have been commenced shall, on the application of the
person entitled to the benefit of the order, be rendered
enforceable without charge in any other Contracting
State. 

Article 16

Each Contracting State shall designate one or more
transmitting authorities for the purpose of forwarding
to the appropriate Central Authority in the requested
State applications for rendering enforceable orders to
which Article 15 applies.

Each Contracting State shall designate a Central
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Authority to receive such applications and to take the
appropriate steps to ensure that a final decision on
them is reached.

Federal States and States which have more than one
legal system may designate more than one Central
Authority. If the Central Authority to which an
application is submitted is not competent to deal with
it, it shall forward the application to whichever other
Central Authority in the requested State is competent
to do so.

Applications under this Article shall be transmitted
without the intervention of any other authority,
without prejudice to an application being transmitted
through diplomatic channels.

Nothing in this Article shall prevent applications
from being made directly by the person entitled to the
benefit of the order unless the requested State has
declared that it will not accept applications made in
this manner.

Article 17

Every application under Article 15 shall be
accompanied by —
a) a true copy of the relevant part of the decision

showing the names and capacities of the parties
and of the order for payment of costs or expenses;

b) any document necessary to prove that the decision
is no longer subject to the ordinary forms of review
in the State of origin and that it is enforceable there;

c) a translation, certified as true, of the above-men-
tioned documents into the language of the reques-
ted State, if they are not in that language.

The application shall be determined without
a hearing and the competent authority in the
requested State shall be limited to examining whether
the required documents have been produced. If so
requested by the applicant, that authority shall
determine the amount of the costs of attestation,
translation and certification, which shall be treated as
costs and expenses of the proceedings. No legalization
or analogous formality may be required.

There shall be no right of appeal against the decision
of the competent authority except in accordance with
the law of the requested State.

CHAPTER  I I I

 COPIES OF ENTRIES AND DECISIONS

Article 18

Nationals of any Contracting State and persons
habitually resident in any Contracting State may
obtain in any other Contracting State, on the same
terms and conditions as its nationals, copies of or
extracts from entries in public registers and decisions
relating to civil or commercial matters and may have
such documents legalized, where necessary.

CHAPTER  IV

PHYSICAL DETENTION AND SAFE-CONDUCT

Article 19

Arrest and detention, whether as a means of
enforcement or simply as a precautionary measure,
shall not, in civil or commercial matters, be employed
against nationals of a Contracting State or persons
habitually resident in a Contracting State in
circumstances where they cannot be employed against
nationals of the arresting and detaining State. Any fact
which may be invoked by a national habitually
resident in such State to obtain release from arrest or
detention may be invoked with the same effect by a
national of a Contracting State or a person habitually
resident in a Contracting State even if the fact
occurred abroad.

Article 20

A person who is a national of or habitually resident
in a Contracting State and who is summoned by name
by a court or tribunal in another Contracting State, or
by a party with the leave of the court or tribunal, in
order to appear as a witness or expert in proceedings
in that State shall not be liable to prosecution or
detention, or subjected to any other restriction on his
personal liberty, in the territory of that State in respect
of any act or conviction occurring before his arrival in
that State.

The immunity provided for in the preceding
paragraph shall commence seven days before the date
fixed for the hearing of the witness or expert and shall
cease when the witness or expert having had, for a
period of seven consecutive days from the date when
he was informed by the judicial authorities that his
presence is no longer required, an opportunity of
leaving has nevertheless remained in the territory, or
having left it, has returned voluntarily.

CHAPTER  V  

GENERAL PROVISIONS

Article 21

Without prejudice to the provisions of Article 22,
nothing in this Convention shall be construed as
limiting any rights in respect of matters governed by
this Convention which may be conferred upon
a person under the law of any Contracting State or
under any other convention to which it is, or becomes,
a party.

Article 22

Between Parties to this Convention who are also
Parties to one or both of the Conventions on civil
procedure signed at The Hague on the 17th of July
1905 and the 1st of March 1954, this Convention shall
replace Articles 17 to 24 of the Convention of 1905 or
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Articles 17 to 26 of the Convention of 1954 even if the
reservation provided for under paragraph 2 c) of Article
28 of this Convention has been made.

Article 23

Supplementary agreements between Parties to the
Conventions of 1905 and 1954 shall be considered as
equally applicable to the present Convention, to the
extent that they are compatible therewith, unless the
Parties otherwise agree.

Article 24

A Contracting State may by declaration specify a
language or languages other than those referred to in
Articles 7 and 17 in which documents sent to its
Central Authority may be drawn up or translated.

Article 25

A Contracting State which has more than one official
language and cannot, for reasons of internal law,
accept for the whole of its territory documents referred
to in Articles 7 and 17 drawn up in one of those
languages shall by declaration specify the language in
which such documents or translations thereof shall be
drawn up for submission in the specified parts of its
territory.

Article 26

If a Contracting State has two or more territorial
units in which different systems of law are applicable
in relation to matters dealt with in this Convention, it
may at the time of signature, ratification, acceptance,
approval or accession declare that this Convention
shall extend to all its territorial units or only to one or
more of them and may modify that declaration by
submitting another declaration at any time.

Any such declaration shall be notified to the Ministry
of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands
and shall state expressly the territorial units to which
the Convention applies.

Article 27

Where a Contracting State has a system of
government under which executive, judicial and
legislative powers are distributed between central and
other authorities within that State, its signature or
ratification, acceptance, or approval of, or accession
to this Convention, or its making of any declaration
under Article 26 shall carry no implication as to the
internal distribution of powers within that State.

Article 28

Any Contracting State may, at the time of signature,
ratification, acceptance, approval or accession,
reserve the right to exclude the application of Article
1 in the case of persons who are not nationals of

a Contracting State but who have their habitual
residence in a Contracting State other than the
reserving State or formerly had their habitual
residence in the reserving State, if there is no
reciprocity of treatment between the reserving State
and the State of which the applicants for legal aid are
nationals.

Any Contracting State may, at the time of signature,
ratification, acceptance, approval or accession,
reserve the right to exclude —
a) the use of English or French, or both, under para-

graph 2 of Article 7;
b) the application of paragraph 2 of Article 13;
c) the application of Chapter II;
d) the application of Article 20.

Where a State has made a reservation —
e) under paragraph 2 a) of this Article, excluding the

use of both English and French, any other State
affected thereby may apply the same rule against
the reserving State;

f) under paragraph 2 b) of this Article, any other State
may refuse to apply paragraph 2 of Article 13 to
persons who are nationals of or habitually resident
in the reserving State;

g) under paragraph 2 c) of this Article, any other State
may refuse to apply Chapter II to persons who are
nationals of or habitually resident in the reserving
State.

No other reservation shall be permitted.

Any Contracting State may at any time withdraw
a reservation it has made. The withdrawal shall be
notified to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of the Netherlands. The reservation shall
cease to have effect on the first day of the third
calendar month after the notification.

Article 29

Every Contracting State shall, at the time of the
deposit of its instrument of ratification or accession,
or at a later date, inform the Ministry of Foreign Affairs
of the Kingdom of the Netherlands of the designation
of authorities pursuant to Articles 3, 4 and 16.

It shall likewise inform the Ministry, where
appropriate, of the following —
a) declarations pursuant to Articles 5, 9, 16, 24, 25,

26 and 33;
b) any withdrawal or modification of the above desig-

nations and declarations;
c) the withdrawal of any reservation.

Article 30

The model forms annexed to this Convention may be
amended by a decision of a Special Commission
convoked by the Secretary General of the Hague
Conference to which all Contracting States and all
Member States shall be invited. Notice of the proposal
to amend the forms shall be included in the agenda for
the meeting.

Amendments adopted by a majority of the
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Contracting States present and voting at the Special
Commission shall come into force for all Contracting
States on the first day of the seventh calendar month
after the date of their communication by the Secretary
General to all Contracting States.

During the period provided for by paragraph 2 any
Contracting State may by notification in writing to the
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the
Netherlands make a reservation with respect to the
amendment. A Party making such reservation shall
until the reservation is withdrawn be treated as a State
not a Party to the present Convention with respect to
that amendment.

CHAPTER V I

FINAL CLAUSES

Article 31

The Convention shall be open for signature by the
States which were Members of the Hague Conference
on Private International Law at the time of its
Fourteenth Session and by non-Member States which
were invited to participate in its preparation.

It shall be ratified, accepted or approved and the
instruments of ratification, acceptance or approval
shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs
of the Kingdom of the Netherlands.

Article 32

Any other State may accede to the Convention.

The instrument of accession shall be deposited with
the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the
Netherlands.

Such accession shall have effect only as regards the
relations between the acceding State and those
Contracting States which have not raised an objection
to its accession in the twelve months after the receipt
of the notification referred to in sub-paragraph 2 of
Article 36. Such an objection may also be raised by
Member States at the time when they ratify, accept or
approve the Convention after an accession. Any such
objection shall be notified to the Ministry of Foreign
Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

Article 33

Any State may, at the time of signature, ratification,
acceptance, approval or accession, declare that the
Convention shall extend to all the territories for the
international relations of which it is responsible, or to
one or more of them. Such a declaration shall take
effect at the time the Convention enters into force for
that State.

Such declaration, as well as any subsequent
extension, shall be notified to the Ministry of Foreign
Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

Article 34

The Convention shall enter into force on the first day
of the third calendar month after the deposit of the
third instrument of ratification, acceptance, approval
or accession referred to in Articles 31 and 32.

Thereafter the Convention shall enter into force —

(1) for each State ratifying, accepting, approving or
acceding to it subsequently, on the first day of the third
calendar month after the deposit of its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession;

(2) for any territory or territorial unit to which the
Convention has been extended in conformity with
Article 26 or 33, on the first day of the third calendar
month after the notification referred to in that Article.

Article 35

The Convention shall remain in force for five years
from the date of its entry into force in accordance with
the first paragraph of Article 34 even for States which
subsequently have ratified, accepted, approved it or
acceded to it.

If there has been no denunciation, it shall be
renewed tacitly every five years.

Any denunciation shall be notified to the Ministry of
Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, at
least six months before the expiry of the five year
period. It may be limited to certain of the territories or
territorial units to which the Convention applies.

The denunciation shall have effect only as regards
the State which has notified it. The Convention shall
remain in force for the other Contracting States.

Article 36

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the
Netherlands shall notify the States Members of the
Conference, and the States which have acceded in
accordance with Article 32, of the following —

(1) the signatures and ratifications, acceptances and
approvals referred to in Article 31;

(2) the accessions and objections raised to
accessions referred to in Article 32;

(3) the date on which the Convention enters into
force in accordance with Article 34;

(4) the declarations referred to in Articles 26 and 33;

(5) the reservations and withdrawals referred to in
Articles 28 and 30;

(6) the information communicated under Article 29;

(7) the denunciations referred to in Article 35.

In witness whereof the undersigned, being duly
authorised thereto, have signed this Convention.

Done at The Hague, on the 25th day of October, 1980,
in the English and French languages, both texts being
equally authentic, in a single copy which shall be
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deposited in the archives of the Government of the
Kingdom of the Netherlands and of which a certified
copy shall be sent, through diplomatic channels, to
each of the States Members of the Hague Conference

on Private International Law at the date of its
Fourteenth Session and to each other State having
participated in the preparation of this Convention at
this Session.

Strana 338 Zbierka zákonov 2003 Príloha k čiastke 86



FORM FOR TRANSMISSION OF APPLICATION
FOR LEGAL AID

CONVENTION ON INTERNATIONAL ACCESS TO JUSTICE,
SIGNED AT THE HAGUE, THE 25TH OF OCTOBER 1980

Identity and address
of the transmitting authority

Address of the receiving
Central Authority

The undersigned transmitting authority has the honour to transmit to the receiving Central Authority the
attached application for legal aid and its annex (statement concerning the applicant’s financial circumstances), for
the purpose of Chapter I of the above-mentioned Convention.

Remarks concerning the application and the statement, if any:

Other remarks, if any:

Done at . . . . . . . . . . . . . . the . . . . . . .

Signature and/or stamp

 ANNEX TO THE CONVENTION
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APPLICATION FOR LEGAL AID

CONVENTION ON INTERNATIONAL ACCESS TO JUSTICE,
SIGNED AT THE HAGUE, THE 25TH OF OCTOBER 1980

1. Name and address of the applicant for legal aid.

2. Court of tribunal in which the proceedings have been or will be initiated (if known).

3. a) Subject-matter(s) of proceedings; amount of the claim, if applicable.

    b) If applicable, list of supporting documents pertinent to commenced or intended proceedings*.

    c) Name and address of the opposing party*.

4. Any date or time-limit relating to proceedings with legal consequences for the applicant, calling for speedy

    handling of the application*.

5. Any other relevant information*.

6. Done at ................................. the ...............................

7. Applicant’s signature

 * Delete if inappropriate

 FORM ATTACHED TO THE CONVENTION
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STATEMENT CONCERNING THE APPLICANT’S FINANCIAL CIRCUMSTANCES

I Personal situation

  8. name (maiden name, if applicable)

  9. first name(s)

10. date and place of birth

11. nationality

12. a) habitual residence (date of commencement of the residence)

      b) former habitual residence (date of commencement and termination of the residence)

13. civil status (single, married, widow(er), divorced, separated)

14. name and first name(s) of the spouse

15. names, first names and dates of birth of children dependent on the applicant

16. other persons dependent on the applicant

17. supplementary information concerning the family situation

II Financial circumstances

18. occupation

19. name and address of employer or place of exercise of occupation

  20.  income  of the applicant of  the spouse of the persons
dependent on the applicant

a) salary (including payments in kind)

b) pensions, disability pensions, alimonies, allowances, annuities

c) unemployment benefits

d) income from non-salaried occupations

e) income from securities and floating capital

ANNEX TO THE APPLICATION FOR LEGAL  AID
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f) income from real property

g)  other sources of income

21.    real property of the applicant of the spouse of the persons
dependent on the applicant

(please state value(s) and obligations)

22. other assets of the applicant of the spouse of the persons
dependent on the applicant

 (securities, sharings in profits, claims, bank accounts, business capital, etc.)

23. debts and other of the applicant of the spouse of the persons
financial obligations dependent on the applicant
a) loans (state nature, balance to be paid and annual/monthly repayments)

b) maintenance obligations (state monthly payments)

c) house rent (including costs of heating, electricity, gas and water)

d) other recurring obligations

24. income tax and social security contributions for the previous year

25. remarks of the applicant

26. if applicable, list of supporting documents

27. The undersigned, being fully aware of the penalties provided by law for the making of a false statement,
declares that the above statement is complete and correct.

 

28. Done at . . . . . . . . . . . . . . (place) 29. the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (date)

30.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (applicant’s signature)

Strana 342 Zbierka zákonov 2003 Príloha k čiastke 86


