Keresse fel az EIH honlapját!
www.ejn-crimjust.europa.eu
Az EIH honlapja a büntetőügyekben folytatott
igazságügyi együttműködés területére vonatkozó
információk forrásaegyablakos rendszere.
Ezen kívül a gyakorló szakemberek számára
kiterjedt eszköztárat biztosít, többek között a
következőket:

EIH

▶ Atlasz
olyan illetékes hatóság keresésére
szolgáló eszköz, amelyhez kérelem
intézhető;

Európai Igazságügyi
Hálózat (EIH)

▶ Kompendium
kérelmek online szövegezésére
szolgáló eszköz;

Az igazságügy
összekapcsolása

▶ Fiches Belges
valamennyi tagállamban
hozott eljárási és nyomozati
intézkedésekre vonatkozó alapvető
jogi és gyakorlati információk
keresésére szolgáló eszköz;
▶ Igazságügyi könyvtár
uniós és nemzetközi jogi
eszközökre vonatkozó átfogó
információk keresésére szolgáló
eszköz.

Az EIH Ttitkársága
Johan de Wittlaan 9
2517 LW Den Haag
Hollandia
Fax: +31 (0) 70 412 5570
E-mail: ejn@eurojust.europa.eu
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www.ejn-crimjust.europa.eu

Mi az az EIH?
Az EIH a egy nemzeti kapcsolattartó pontokat –
ügyészeket, bírákat, igazságügyi minisztériumok
és bűnüldöző hatóságok képviselőit és bűnüldöző
hatóságokat – tömörítő hálózat, amelynek
legfontosabb feladata a büntetőügyekben folytatott
nemzetközi igazságügyi együttműködés elősegítése.
Az 1998 óta működő EIH kapcsolattartó pontjai
országaikban az igazságügyi együttműködést
elősegítő egy olyan lényeges központot
képeznekszerepet töltenek be, amely lehetővé teszi
az igazságügyi együttműködést országaikban, amit
az is jelez, hogy a 2010 és 2020 közötti időszakban
rögzített esetek száma meghaladta a 90 000-et.
Az EIH igazgatását, működését és folyamatosságát
folytonosságát az EIH tTitkársága biztosítja.

Az EIH és az együttműködés
elősegítése
• Az EIH kapcsolattartó pontjai azonosítják az EU
területén működő hatóságokat és közvetlen
kapcsolatot hoznak létre az EU területén működő
hatóságok közöttük, valamint jogi és gyakorlati
információkkal szolgálnak az igazságügyi
együttműködéssel kapcsolatban.
• Az EIH lehetővé teszi a gyakorló szakemberek
számáralehetővé teszi, hogy világszerte kapcsolatot
létesíthessenek a partnereikkel.
• Az EIH biztonságos távközlési rendszert tart fenn
a kapcsolattartó pontok operatív munkájának
támogatása érdekében.
• Az EIH az igazságügyi együttműködés keretében
felmerülő gyakorlati és jogi problémák vitafóruma,
amelynek célja:
‒ a jogi eszközök gyakorlati alkalmazásának
javítása;
‒ a tagállamok közötti kölcsönös bizalom kiépítése;
‒ a gyakorló szakemberek véleményének
az illetékes uniós intézményekhez történő
továbbítása.

Az EIH és a szakértői
hálózatépítés

Forduljon aAz EIH-hoz
segítségért:segít Önnek
• közvetlen kapcsolatokat beazonosítani és létesíteni
más tagállambeli illetékes helyi hatósággal, ahová
kérelmet küldhet;
• hatóságok elérhetőségeit megtalálni az EU
területén és világszerte;
• a büntetőügyekben folytatott igazságügyi
együttműködés helyes megközelítésével
kapcsolatos jogi tanácsadás céljából kapcsolatot
felvenni külföldi partnerekkel;
• jogi és gyakorlati információkat szerezni az
igazságügyi együttműködésről;
• az igazságügyi együttműködésre vonatkozó
uniós jogi eszközökre vonatkozó legátfogóbb
információkat és esetjogot tanulmányozni, beleértve
az esetjogot.

• Az EIH évente öt uniós szintű ülést tart, lehetővé
téve a gyakorló szakemberek számára, hogy
megismerjék egymást, szakmai kapcsolatok
létesítsenek, és a helyszínen kezeljék a z igazságügyi
együttműködés iránti jogsegélykérelmeket.
• Az EIH elősegíti a különböző jogrendszerek
képviselői közötti igazságügyi együttműködés közös
megközelítéseit.
• Az EIH pénzügyi és szervezeti támogatást nyújt a
regionális és nemzeti EIH-ülésekhez.

Az EIH és az ismeretek bővítése
• Az EIH szervez:
‒ nyelvi képzéseket, amelyek kiterjednek az érdemi
igazságügyi együttműködés témaköreire is
kiterjedő nyelvi képzéseket;
‒ a jogi eszközök gyakorlati alkalmazására
vonatkozó műhelytalálkozókat
szermináriumokat a gyakorlóati szakemberek
számára.
• Az EIH nyilvános hozzáférést biztosít az uniós
jogi eszközök, a vonatkozó ítélkezési gyakorlat
és az azokat alátámasztó információk kimerítő
gyűjteményéhez.

