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Визнання рішення суду на території Російської Федерації

Визнання рішень судів України на території Російської Федерації проводиться
на підставі Мінської Конвенції про правову допомогу і правові відносини у
цивільних, сімейних і кримінальних справах 22.01.1993
Клопотання про дозвіл примусового виконання рішення подається в
компетентний суд Російської Федерації, де рішення підлягає виконанню. Воно
може бути подано й у суд, що виніс рішення в справі в першій інстанції. Цей суд
направляє клопотання судові, компетентному винести рішення по клопотанню
(додаток 1).
До клопотання додаються:
а) рішення або його засвідчена копія, а також офіційний документ про те, що
рішення набуло законної сили (додаток 2) і підлягає виконанню або про те, що
воно підлягає виконанню до набуття законної сили, якщо це не випливає із самого
рішення;
б) документ, з якого випливає, що сторона, проти якої було винесене рішення,
що не прийняла участі в процесі, була в належному порядку і вчасно викликана в
суд (додаток 4), а у випадку її процесуальної недієздатності була належним чином
представлена;
в) документ, що підтверджує часткове виконання рішення на момент його
пересилання (додаток 3);
г) документ, що підтверджує угоду сторін, по справах договірної підсудності.
Клопотання про дозвіл примусового виконання рішення і прикладені до нього
документи забезпечуються завіреним перекладом на російську мову.
Клопотання про визнання і дозвіл примусового виконання рішень,
розглядаються судами Російської Федерації, на території якої повинне бути
здійснене примусове виконання.
Суд, що розглядає клопотання про визнання і дозвіл примусового виконання
рішення, обмежується встановленням того, що умови, передбачені Конвенцією,
дотримані. У випадку, якщо умови дотримані, суд виносить рішення про
примусове виконання.
Порядок примусового виконання визначається за законодавством Російської
Федерації.
У визнанні передбачених рішень і у видачі дозволу на примусове виконання
може бути відмовлено у випадках, якщо:
а) рішення не набуло законної сили або не підлягає виконанню, за винятком
випадків, коли рішення підлягає виконанню до набуття законної сили;
б) відповідач не прийняв участі в процесі внаслідок того, що йому або його

уповноваженому не був вчасно і належно вручений виклик до суду;
в) у справі між тими ж сторонами, про той же предмет і по тій же підставі було
вже раніше винесене рішення, що вступило в законну силу, або мається визнане
рішення суду третьої держави, або якщо було раніше порушено провадження по
даній справі;
г) відповідно до положень цієї Конвенції справа відноситься до виняткової
компетенції її установи;
д) відсутній документ, що підтверджує угоду сторін у справі договірної
підсудності;
е) минув термін давності примусового виконання.

Додаток 1

До компетентного суду
____________________________
(найменування держави)

гр.
______________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові стягувача)

який (яка) проживає за адресою:
_____________________
(повна адреса
стягувача)

КЛОПОТАННЯ
Прошу дозволити визнання та виконати на території ________________________________________
(найменування держави)

рішення ___________________ від _______________ про ____________________________________
(найменування суду)

(дата рішення)

_____________________________________________________________________________________
(зміст рішення)

на мою користь з ______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові боржника)

Адреса боржника: _____________________________________________________________________
(указується адреса)

Про прийняте рішення прошу повідомити мені та переказати стягнені суми
_____________________________________________________________________________________
(указати повну адресу стягувача або номер рахунку в банку, на який необхідно переказати кошти)

Підпис
Дата
(П. І. Б.)

Додаток 2

ДОВІДКА
Рішення ______________________________________________________________________________
(найменування суду)

від __________________ у справі за позовом _______________________________________________
(дата рішення)

(прізвище, ім'я, по батькові позивача)

до ___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові відповідача)

про

_________________________________________________________________________________
(указується зміст рішення)

набрало законної сили _____________________________________________ та підлягає виконанню.
(дата набрання рішенням суду законної сили)

У разі потреби:
Рішення

підлягає

виконанню

Суддя
_______________________ суду
(найменування суду)
Дата

з

_____________________________________________________
(дата)

_____________________
(прізвище, ініціали)

(підпис)
Печатка суду

Додаток 3

ДОВІДКА
Рішення ___________________________________________________________ від _______________
(найменування суду)

(дата рішення)

у справі за позовом ____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові позивача)

до

__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові відповідача)

про

_________________________________________________________________________________
(зміст рішення)

частково виконано/не виконувалось на території України.
(зазначити необхідне)

У разі, якщо рішення виконано частково на території України:
Аліменти/інші періодичні платежі стягнені до ______________________________________________
(дата закінчення періоду, за який стягнені платежі)

Або:
Сума, що підлягає стягненню за рішенням суду, стягнена частково в розмірі
_____________________________________________________________________________________
(сума цифрами і словами)

на користь стягувача _________________________________________________________________
(дата переказу чи отримання коштів стягувачем)

Суддя
___________________________ суду
(найменування суду)
Дата

_____________________
(прізвище, ініціали)

(підпис)
Печатка суду

Додаток 4

ДОВІДКА
Громадянин

__________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

був своєчасно та в належній формі повідомлений про час та місце судового розгляду справи і йому
була вручена копія позовної заяви. Копія документів, що підтверджують повідомлення, додається.

Суддя
___________________________ суду
(найменування суду)
Дата

_____________________
(прізвище, ініціали)

(підпис)
Печатка суду

