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Art. 115314. Tytułami wykonawczymi w Rzeczypospolitej Polskiej są:
1) orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzące z tych
państw ugody i dokumenty urzędowe, objęte zakresem zastosowania rozporządzenia nr
1215/2012, jeżeli nadają się do wykonania w drodze egzekucji;(…)
Art. 115316. § 1. Jeżeli tytuły wykonawcze, o których mowa w art. 115314 pkt 1 albo 6,
wymagają dostosowania zgodnie z przepisami, odpowiednio, rozporządzenia nr 1215/2012
albo rozporządzenia nr 606/2013, organ egzekucyjny wydaje postanowienie w przedmiocie
dostosowania. W razie potrzeby komornik może zwrócić się do sądu o wydanie
postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
§ 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
Art. 115323. § 1. Wniosek o odmowę wykonania, o którym mowa w przepisach
rozporządzenia nr 1215/2012, rozporządzenia nr 805/2004, rozporządzenia nr 1896/2006,
rozporządzenia nr 861/2007, rozporządzenia nr 4/2009 lub rozporządzenia nr 606/2013,
wnosi się do sądu okręgowego miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a w braku
takiego sądu – do sądu okręgowego, w którego okręgu ma być lub jest prowadzona
egzekucja. (…)
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