ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ И ОДГОВОРИ
СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ 1
Компанијата Ц, со седиште во Бон, Франција, на 9 јануари 2015
година поднесе жалба против белгиската компанија Б, со седиште
на Krommenelleboog 30, 9000 Гент.
Жалбата беше внесена во регистарот на Судот во Дижон на 12
јануари 2015 година.
Според пресудата од 26 септември 2016 година, францускиот
суд и нареди на компанијата Б да плати:
– сума од €45 352 80 за неисполнување на договорот за продажба
– сума од €2 500 за судски трошоци
Компанијата Ц сака да се изврши француската пресуда во Белгија
со цел да добие исплата на доделените суми.
1 – Со оглед на тоа дека станува збор за прекуграничен случај,
кој правен инструмент може да го примени доверителот за да
се изврши француската пресуда во Белгија?
2 – Кој орган ќе биде надлежен во Франција за обезбедување на
Европски сертификат?
3 – Кој орган во Белгија ќе биде надлежен да постапува по
барањето за задолжително извршување на француската
пресуда на белгиска територија?
4 – Кои алтернативи ги има белгиската компанија за да го
прекине извршувањето на француската пресуда?

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ 2
Г-дин Н, со седиште во Мондорф-ле-Бен, Луксембург, поднесе
барање за плаќање на нерегуларно признавање на долг од страна
на г-дин Ф, поднесено до Регистарот на Окружниот суд во
Луксембург на 16 октомври 2014 година.

Судот во Луксембург на 27 јануари 2015 година изрече извршна
наредба, наредувајќи му на г-дин Ф да плати сума од €21 289 18.
Наредбата беше доставена до должникот на 5 февруари 2015
година, но тој не го искористи своето право на жалба.
Сепак, должникот не ги намири сумите што му ги должи на
доверителот, спротивно на упатствата на судската наредба.
Г-дин Н дознал дека г-дин Ф наскоро ќе добие значително
наследство по смртта на неговиот татко.
Затоа, доверителот би сакал да го поврати долгот преку нотарот
којшто е назначен за случајот со имотот на таткото на г-дин Ф.
Канцеларијата на нотарот е во Бордо, Франција.
1 – Со оглед на тоа дека станува збор за прекуграничен случај,
дали може доверителот да ја примени Брисел I Регулативата
(преформулирана) со цел да се изврши луксембуршката
пресуда во Франција?
2 – Кој орган ќе биде надлежен во Франција за издавање на
изјава за извршување?
3 – Кои алтернативи ги има г-дин Ф за да го прекине
извршувањето на луксембуршката пресуда во Франција?

