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Het verbeteren van de
tenuitvoerlegging van rechterlijke
beslissingen in Europa
Het EJE-project (Europese Justitiële Handhaving) heeft twee fundamentele doelstellingen:
Om Europese burgers van informatie
te voorzien, die nodig is om rechterlijke
beslissingen ten uitvoer te leggen op de
grondgebieden van andere Lidstaten,
waardoor de toegang tot rechtvaardigheid verbeterd wordt;
Om Europese gerechtsdeurwaarders de
instrumenten te verschaffen die nodig
zijn voor het versterken van het wederzijds vertrouwen en voor het bevorderen
van een betere samenwerking bij hun
werk als handhavingsambtenaar.
Om deze doelstellingen te verwezenlijken, beschikt
het EJE-project over één essentieel instrument:

Gerechtsdeurwaarders in Europa,
partners van het EJE project

Chambre nationale des
huissiers de justice
(Frankrijk)

Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.
(Duitsland)

Associazione Ufficiali
Giudiziari in Europa
(Italië)

Magyar Birosagi
Vegrehajtoi Kamara
(Hongarije)

Society of Messengersat-Arms and
Sheriff Officers
(Schotland)

Chambre nationale
des huissiers de justice
de Belgique
(België)

Chambre des huissiers
de justice du Grand
Duché de Luxembourg
(Lussemburgo)

Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders
(Nederland)

Krajowa Rada
Komornicza
(Polen)

Met de steun van de Internationale Unie
van Gerechtsdeurwaarders
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CONTACT
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www.europe-eje.eu

eje@europe-eje.eu
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Dit project wordt medegefinancierd
door de Europese Unie

Een vonnis ten uitvoer leggen

De EJE-informatiebladen

www.europe-eje.eu

De EJE-informatiebladen bieden particulieren, bedrijven en juridische professionals informatie met betrekking tot de beschikbare juridische instrumenten en
toepasselijke procedures voor de tenuitvoerlegging
van een rechterlijke uitspraak in een andere Lidstaat.

De EJE-website is beschikbaar in het Engels, Nederlands, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans en Pools.
Het doel is om informatie te verstrekken die nodig is voor de tenuitvoerlegging
van rechterlijke uitspraken in de gehele Europese Unie. Om te beginnen zal er
informatie worden verstrekt door de projectpartners (België, Frankrijk, Duitsland,
Hongarije, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen en Schotland) met betrekking tot
de Lidstaten.

Deze informatiebladen geven antwoord op vragen die kunnen voorkomen in deze
situatie, bijv. wat zijn de randvoorwaarden voor het uitvoeren van een vonnis? Wie
is de bevoegde autoriteit? Welke procedure dient er gevolgd te worden? Welke
opties zijn beschikbaar? Wat zijn de effecten van een bevel tot het in beslag nemen van onroerende/persoonlijke goederen? Hoe kan een tenuitvoerlegging worden aangevochten?

De Lijst
De EJE-website biedt de Europese procederende
partijen en beoefenaars van juridische beroepen een
e-lijst met gerechtsdeurwaarders in Europa.
Deze lijst bevat contactgegevens van gerechtsdeurwaarders die gekwalificeerd zijn om te opereren in
het rechtsgebied waar de uitspraak moet worden ten
uitvoer gelegd.
Tevens bevat het details over de talen die door elke
gerechtsdeurwaarder gesproken worden.

Projectnieuws
De EJE-website verstrekt informatie over projectontwikkelingen, Europese
wetgeving en jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie,
alsook over nationale wetgeving en rechtspraak betreffende de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen die van belang kunnen zijn voor gerechtsdeurwaarders.
Een driemaandelijkse nieuwsbrief over juridische
aangelegenheden - beschikbaar in het Engels en
Frans - reproduceert de belangrijkste punten uit
deze informatie. De nieuwsbrief kan via de website
geraadpleegd worden en het is tevens mogelijk om
er een abonnement op te nemen.

Documentatie
De EJE-website biedt een scala aan documentatie
over onderwerpen die specifiek te maken hebben
met de tenuitvoerlegging van vonnissen in Europa.
Deze documentatie is gericht op alle juridische
professionals in heel Europa.
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