Jak skutecznie dochodzić
roszczeń konsumenckich
od zagranicznego przedsiębiorcy?

Egzekucja
orzeczeń sądowych
w innym państwie UE

NASI PARTNERZY:

Informacje prawne i praktyczne wskazówki dotyczące
egzekwowania orzeczeń sądowych w UE
Różne procedury prawne transgranicznych
postępowań sądowych
Możesz posłużyć jednym z trzech postępowań:
► Europejskim postępowaniem nakazowym
► Europejskim postępowaniem w sprawie
drobnych roszczeń
► Zwykłym postępowaniem krajowym
Aby skorzystać z europejskich procedur, należy
wypełnić gotowy i ogólnodostępny formularz.

Certyfikaty (zaświadczenia), które
umożliwią wykonanie orzeczenia w każdym
innym państwie członkowskim UE
Po otrzymaniu decyzji sądu będziesz potrzebować
zaświadczenia w celu wykonania orzeczenia
w innym państwie członkowskim.

Co ważne: rodzaj certyfikatu i sposób jego
wydania zależy od rodzaju postępowania.
Odpowiedni certyfikat (tytuł wykonawczy)
otrzymasz w sądzie, który wydał decyzję.

Egzekwowanie orzeczeń sądowych
za granicą
Egzekwowanie orzeczeń odbywa się zgodnie
z przepisami kraju, w którym dochodzimy roszczeń.
Wniosek o wykonanie orzeczenia kierujemy
do organu egzekucyjnego odpowiedniego
ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Tłumaczenie dokumentów
Warto skontaktować się z komornikiem lub jego
odpowiednikiem za granicą, aby ustalić, które
dokumenty muszą zostać przetłumaczone, gdyż
często wynika to z praktyki, a nie z przepisów prawa.

Chcesz wiedzieć, jak egzekwować

Koszty postępowania
egzekucyjnego
Zależą od typu postępowania
i podejmowanych czynności
egzekucyjnych, dlatego sięgnij do
szczegółowych informacji opisanych
w naszych wydawnictwach.

orzeczenie polskiego sądu w innym
państwie członkowskim Unii Europejskim?

Chcemy Ci w tym pomóc
Celem europejskiego projektu REDRESS17
jest przedstawienie istniejących prawnych
możliwości egzekwowania orzeczeń
sądowych od zagranicznego przedsiębiorcy.
W tym celu zapoznaj się z naszymi
wydawnictwami.

Więcej na temat:
Co robić po wygranym sporze?
– przewodnik dla konsumentów o egzekucji
roszczeń w innym Państwie UE
Egzekucja orzeczeń sądowych w sprawach
konsumenckich w innym państwie UE
– poradnik dla profesjonalistów.
Oba wydawnictwa dostępne są
bezpłatnie na stronie:

www.federacja-konsumentow.org.pl

W Unii Europejskiej konsument może
dochodzić roszczeń w sądzie w swoim
kraju, jeśli oferta zagranicznego sklepu
lub usługodawcy była skierowana
również do klientów w tym państwie.
W Unii Europejskiej możliwe jest dochodzenie
roszczeń w drodze egzekucji na podstawie
tytułu wykonawczego z innego kraju UE.

Pomagamy konsumentom od 1981 roku!
Federacja Konsumentów
ul. Ordynacka 11/1
00-364 Warszawa
tel. 22 827 11 73
fax: 22 827 54 74
sekretariat@federacja-konsumentow.org.pl
www.facebook.com/dlakonsumentow

REDRESS17 to projekt, w którym
sprawdzamy, jak można skutecznie
przeprowadzić egzekucję orzeczeń
sądowych wobec zagranicznego
przedsiębiorcy.
Możesz bezpieczniej korzystać z zakupów
na terenie całej UE!

Ta publikacja odzwierciedla wyłącznie
poglądy autorów, którzy ponoszą za nią
pełną odpowiedzialność.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną
ani za sposób wykorzystania zawartych
w niej informacji.

Projekt doﬁnansowany z Programu Civil Jus

opejskiej

