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

Ukrajina

Smlouva  mezi  Českou  republikou  a  Ukrajinou  o  právní  pomoci  v  občanských  věcech
uzavřená 28. května 2001, platná od 8. listopadu 2002. Viz vyhláška MZV č. 123/2002
Sb.m.s. ze dne 15. listopadu 2002:

Článek 52: Smluvní strany za podmínek stanovených v této smlouvě uznávají a vykonávají
na svém území tato rozhodnutí vydaná justičními orgány druhé smluvní strany: 

a) rozhodnutí  ve  věcech  občanských  uvedených  v  článku  1  této  smlouvy,  majetkové  a
nemajetkové  povahy,  která  byla  vydána  příslušnými  justičními  orgány;  včetně
rozhodnutí soudů týkajících se soudních nákladů; 

b) rozhodnutí v trestních věcech týkajících se náhrady škody způsobené trestným činem; 
c) rozhodnutí rozhodčích [tretějskich] soudů Ukrajiny, rozhodnutí rozhodců a rozhodčích

soudů České republiky.

Článek 54: Rozhodnutí nelze uznat ani vykonat, jestliže: 
a) podle  právního  řádu  smluvní  strany,  na  jejímž  území  bylo  rozhodnutí  vydáno,  není

pravomocné a vykonatelné; 
b) justiční orgán smluvní strany, na jejímž území bylo rozhodnutí vydáno, neměl pravomoc

ve věci rozhodnout podle této smlouvy, a v případech touto smlouvou neupravených,
neměl-li tuto pravomoc podle právního řádu dožádané smluvní strany, na jejímž území
se o uznání nebo výkon žádá; 

c) povinný byl v řízení zbaven možnosti hájit svá práva, a v případě, že tento účastník neměl
způsobilost k právním úkonům, jestliže nebyl v řízení řádně zastoupen; 

d) o téže věci mezi týmiž účastníky rozhodl pravomocně již dříve justiční orgán smluvní
strany,  na  jejímž  území  se  má  rozhodnutí  uznat  a  vykonat,  nebo  pokud  mezi  týmiž
účastníky v téže věci bylo dříve zahájeno řízení před justičním orgánem smluvní strany,
na jejímž území má být rozhodnutí uznáno a vykonáno; 

e) rozhodnutí justičního orgánu třetího státu mezi týmiž účastníky v téže věci bylo již uznáno
nebo vykonáno na území smluvní strany, kde má být rozhodnutí uznáno a vykonáno.
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