Apsilankykite ETT interneto
svetainėje
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ETT interneto svetainė yra teisminio
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose
srityje vieno langelio principu veikianti
informacijos sistema. Joje taip pat
pateikiamas platus priemonių rinkinys teisės
specialistams, įskaitant:

ETT

Europos teisminis
tinklas

▶ teisminį atlasą
priemonę, padedančią rasti
kompetentingą instituciją, kuriai turite
pateikti prašymą;

Vieningas teisingumas

▶ kompendiumą
priemonę, skirtą prašymams
internetu rengti;
▶ „Fiches Belges“
priemonę, padedančią rasti
pagrindinę teisinę ir praktinę
informaciją apie procedūrines ir
tyrimo priemones kiekvienoje ES
valstybėje narėje;
▶ teisminę biblioteką
priemonę, padedančią rasti
išsamią informaciją apie
ES ir tarptautines teisines
priemones.
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Kas yra ETT?
ETT yra nacionalinių kontaktinių asmenų –
prokurorų, teisėjų bei Teisingumo ministerijų
ir teisėsaugos institucijų atstovų – tinklas,
kurio pagrindinė užduotis yra sudaryti
palankesnes sąlygas tarptautiniam teisminiam
bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose.
Nuo 1998 m. veiklą vykdantys ETT kontaktiniai
asmenys yra pripažįstami pagrindiniu centru, kuris
sudaro sąlygas teisminiam bendradarbiavimui
atitinkamose šalyse, nes 2010–2020 m. laikotarpiu
užregistruotų bylų skaičius viršijo 90 000.
ETT sekretoriatas užtikrina EJN administravimą,
veikimą ir jo veiklos tęstinumą.

ETT ir bendradarbiavimo
palengvinimas
• ETT kontaktiniai asmenys nustato ir užmezga
tiesioginį ryšį tarp valdžios institucijų visoje ES
ir teikia teisinę bei praktinę informaciją apie
teisminį bendradarbiavimą.
• ETT sudaro sąlygas teisės specialistams užmegzti
ryšius su partneriais iš viso pasaulio.
• ETT suteikia saugų telekomunikacijų ryšį, kad
paremtų kontaktinių asmenų veiklą.
• ETT rengia forumą, skirtą aptarti praktines ir
teisines problemas, su kuriomis susiduriama
teisminio bendradarbiavimo srityje, siekiant:
‒ tobulinti praktinį teisinių priemonių taikymą;
‒ stiprinti valstybių narių tarpusavio
pasitikėjimą;
‒ perduoti teisės specialistų nuomonę
atsakingoms ES institucijoms.

ETT ir teisės specialistų
tinklaveika
• ETT kasmet rengia penkis ES lygmens posėdžius,
kuriuose teisės specialistai gali susipažinti vieni
su kitais, užmegzti profesinius santykius ir gyvai
nagrinėti teisminio bendradarbiavimo prašymus.

Paprašykite ETT jums padėti:
• nustatyti ir užmegzti tiesioginius ryšius su kitos
valstybės narės kompetentinga vietos valdžios
institucija, kuriai būtų siunčiamas prašymas;
• rasti ES ir viso pasaulio valdžios institucijų
kontaktinius duomenis;
• užmegzti santykius su užsienio partneriais,
siekiant gauti teisinės pagalbos dėl teisingos
teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose
bylose strategijos;
• gauti teisinės ir praktinės informacijos apie
teisminį bendradarbiavimą;
• išnagrinėti išsamiausią informaciją apie ES
teisines priemones, susijusias su teisminiu
bendradarbiavimu, įskaitant teismų praktiką.

• ETT padeda formuoti bendrą įvairių
teisinių sistemų atstovų požiūrį į teisminį
bendradarbiavimą.
• ETT teikia finansinę ir organizacinę paramą
regioniniams ir nacionaliniams ETT posėdžiams.

ETT ir žinių gilinimas
• ETT organizuoja:
‒ mokymo sesijas kalbos klausimais, įskaitant
esmines teisminio bendradarbiavimo temas;
‒ praktinius seminarus apie praktinį teisinių
priemonių taikymą.
• ETT suteikia visuomenei galimybę susipažinti
su išsamiu ES teisinių priemonių, atitinkamos
teismų praktikos ir papildomos informacijos
katalogu.

