INFORMACJA
W trybie Konwencji Nowojorskiej z 20.06.1956 roku o dochodzeniu roszczeń
alimentacyjnych za granicą (Dz.U. z 1961 r. Nr 17 poz. 87)
Na podstawie w/w Konwencji można żądać:
- uznania i wykonania wyroku zasądzającego alimenty
- zasądzenia alimentów od dłużnika przebywającego na terytorium Państwa
będącego stroną wymienionej Konwencji
Wniosek o uznanie i wykonanie wyroku zasądzającego alimenty lub o
zasądzenie alimentów należy sporządzić w 1 egzemplarzu i kierować do Sądu
Okręgowego Oddziału Administracyjnego
podając
pełne dane personalne
wierzyciela (dziecka) jego imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo
oraz adres, dane przedstawiciela ustawowego dziecka, miedzy innymi adres jego
zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mailowy (jeśli posiada), dane
personalne dłużnika j. w. oraz jego adres za granicą, obywatelstwo, zawód, datę
wyjazdu za granicę, ewentualnie ostatni znany adres z wszelkimi informacjami
przydatnymi do ustalenia jego miejsca pobytu poprzez podanie istotnych informacji
umożliwiających jego odnalezienie np: obecnego zawodu lub wykonywanej
pracy, adresu zakładu pracy, pracodawcy, adresu krewnych, znajomych w kraju lub
za granicą, zmiany nazwiska, zmiany pisowni nazwiska, numerów telefonów
itp.
Wniosek powinien zawierać precyzyjnie określone żądanie (wysokość
alimentów bieżących i suma zaległości), okres za jaki są dochodzone oraz zwięzłe
uzasadnienie. Ponadto należy podać nazwę i adres banku, kod BIC i IBAN, numer
konta bankowego, na które mają być przekazywane wyegzekwowane alimenty.
Do wniosku o uznanie i wykonanie wyroku zasądzającego alimenty wydanego
przed 01.05.2004 roku lub o zasądzenie alimentów przez sąd zagraniczny należy
dołączyć w oryginale następujące załączniki:
 odpis prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty
 odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzeń dzieci (w
celu dochodzenia alimentów należy zwrócić się
do USC o wydanie
wielojęzycznego odpisu aktu), w przypadku ustalenia ojcostwa lub uznania
– zupełny odpis aktu urodzenia dziecka
 zaświadczenie o zarobkach, stanie rodzinnym i majątkowym, ewentualnie
zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty uzasadniające dochodzenie
roszczenia
 fotografie: uprawnionego, ustawowego przedstawiciela i dłużnika,
 zaświadczenie ze szkoły po 18-tym roku życia z przewidywanym terminem
jej ukończenia - w przypadku dochodzenia alimentów przez osobę
pełnoletnią

