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Poprawa egzekucji wyroków 
sądowych w Europie 
Projekt EJE (Egzekucja Sądowa w Europie) ma 
dwa główne cele:

Dostarczenie obywatelom państw 
członkowskich UE informacji potrzeb-
nych do egzekucji wyroków sądowych 
na terytoriach innych państw członkow-
skich, czyli lepszy dostĘp do prawa; 

Dostarczenie komornikom w Europie 
narzĘdzi niezbĘdnych do wzmocnie-
nia wzajemnego zaufania, czyli lepszej 
współpracy w ramach wykonywania 
obowiązków słuŻbowych. 

W celu realizacji powyŻszych celów, w ramach 
projektu EJE uruchomiono podstawowe narzĘdzie: 

STRONĘ INTERNETOWĄ  EJE
www.europe-eje.eu

Partnerami w ramach projektu są

KONTAKT 

Chambre nationale des 
huissiers de justice

(Francja)

Deutscher Gerichts-
vollzieher Bund e.V.

(Niemcy)

Chambre nationale 
des huissiers de justice 

de Belgique
(Belgia)

Society of Messengers-
-at-Arms and 

Sheriff Offi cers
(Szkocja)

Magyar Birosagi 
Vegrehajtoi Kamara

(Węgry)

Associazione Uffi ciali 
Giudiziari in Europa

(Włochy)

Krajowa Rada 
Komornicza 

(Polska)

Chambre des huissiers 
de justice du Grand 

Duché de Luxembourg 
(Luksemburg)

Koninklijke Bero-
epsorganisatie van 

Gerechtsdeurwaarders 
(Holandia)

eje@europe-eje.eu

www.europe-eje.eu
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Egzekucja Sądowa w Europie (EJE)



Strona internetowa EJE jest dostĘpna w nastĘpujĄcych jĘzykach: angielskim, nider-
landzkim, francuskim , niemieckim , wĘgierskim, włoskim i polskim.  

Jej celem jest dostarczanie informacji potrzebnych  do egzekucji wyroków sĄdo-
wych w całej Unii Europejskiej. Na poczĄtek informacje odnoszĄce siĘ do Państw 
Członkowskich bĘdĄ dostarczane przez partnerów projektu ( BelgiĘ, FrancjĘ, Niem-
cy , WĘgry, Włochy, Luksemburg, HolandiĘ, PolskĘ i SzkocjĘ). 

Kartoteka EJE informuje przedsiĘbiorstwa, obywateli biorstwa, obywateli 
i osoby zawodowo zajmujĄce sice siĘĘ prawem o narz prawem o narz prawem o narzĘ-
dziach prawnych i stosowanych procedurach doty-dziach prawnych i stosowanych procedurach doty-dziach prawnych i stosowanych procedurach doty-
czĄcych egzekucji wyroków scych egzekucji wyroków sĄĄdowych w innych Padowych w innych Padowych w innych Pań-
stwach Członkowskich.  

Zawiera odpowiedzi na praktyczne pytania , na przykład :  Jakie warunki naleZawiera odpowiedzi na praktyczne pytania , na przykład :  Jakie warunki naleZawiera odpowiedzi na praktyczne pytania , na przykład :  Jakie warunki naleŻy 
spełnić, aby wszczĄć egzekucjĘ przeciwko dłuŻnikowi ? Jakie organy sĄ wła właśści-
we dla danej sprawy? Jaka procedura powinna zostać przyjĘta?  Jakie ta?  Jakie środki srodki sĄ
dostĘpne w tym celu? Jakie sĄ skutki zajĘcia majĄtku ruchomego/ nieruchomo-tku ruchomego/ nieruchomo-
ści? Jakie sĄ środki zaskarŻania czynności egzekucyjnych?

Strona internetowa EJE udostĘpnia podmiotom euro-
pejskim bĘdĄcym stronami procesu i osobom zawo-
dowo zajmujĄcym siĘ prawem elektroniczny wykaz ko-
morników w Europie.

Wykaz ten zawiera informacje kontaktowe dotyczĄce 
komorników, którzy sĄ właściwi dla terytorium, gdzie ciwi dla terytorium, gdzie 
wyrok ma  być egzekwowany.
Informuje takŻe o jĘzykach obcych, którymi posługuje zykach obcych, którymi posługuje 
siĘ dany komornik.  

Strona internetowa EJE dostarcza informacji na temat  rozwoju projektu, Strona internetowa EJE dostarcza informacji na temat  rozwoju projektu, Strona internetowa EJE dostarcza informacji na temat  rozwoju projektu, Strona internetowa EJE dostarcza informacji na temat  rozwoju projektu, 
ustawodawstwa europejskiego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwoustawodawstwa europejskiego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwoustawodawstwa europejskiego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, jak równieUnii Europejskiej, jak równieŻŻ prawodawstwa w Pa prawodawstwa w Państwach Członkowskich stwach Członkowskich 
i ich orzecznictwa odnoszi ich orzecznictwa odnoszĄcego sicego siĘĘ do egzekucji wyroków sĄdowych, które dowych, które 
mogłyby interesowamogłyby interesować komorników.   komorników.  

Kwartalnik na temat zagadnieKwartalnik na temat zagadnień prawnych- do- prawnych- do-
stĘpny w jpny w jĘĘzykach angielskim i francuskim przed-zykach angielskim i francuskim przed-
stawia najwastawia najwaŻniejsze informacje z  tej dziedziny. niejsze informacje z  tej dziedziny. 
W formie newslettera jest on dostW formie newslettera jest on dostĘpny na stronie pny na stronie 
internetowej- mointernetowej- moŻna dokonaćć jego subskrypcji.   jego subskrypcji.  

Strona internetowa EJE przedstawia szeroki zakres Strona internetowa EJE przedstawia szeroki zakres 
dokumentacji na tematy odnoszdokumentacji na tematy odnoszĄce sice siĘĘ do egzekucji  do egzekucji 
wyroków w Europie. Jest ona kierowana do wszyst-wyroków w Europie. Jest ona kierowana do wszyst-
kich osób zawodowo zajmujkich osób zawodowo zajmujĄcych sicych siĘ prawem w całej  prawem w całej 
Europie.  

www.europe-eje.eu
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