Vizitoni uebsajtin
e EJN-së
www.ejn-crimjust.europa.eu
Uebsajti i EJN-së është një vend “onestop shop” për informacione në fushën e
bashkëpunimit gjyqësor në çështjet penale. Ai
ofron gjithashtu një mjet gjithëpërfshirës për
specialistët, duke përfshirë:
▶ Atlas
për të gjetur autoritetin kompetent tek i
cili të adresohet një kërkesë;
▶ Compendium
për të hartuar një kërkesë në internet;
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▶ Fiches Belges
për të gjetur informacion bazë ligjor
dhe praktik në lidhje me masat
procedurale dhe investigative në
çdo Shtet Anëtar;
▶ Biblioteka Gjyqësore
për të gjetur informacion
gjithëpërfshirës në lidhje me
instrumentet ligjore të BE-së
dhe ato ndërkombëtare.
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Çfarë është EJN-ja?
EJN-ja është një rrjet me pika kontakti kombëtare
- prokurorë, gjykatës, përfaqësues të ministrive
të drejtësisë dhe autoriteteve të zbatimit të ligjit
– detyra kryesore e të cilëve është të lehtësojnë
bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar në çështjet
penale.
Në veprim që prej vitit 1998, Pikat e Kontaktit
të EJN-së njihen si një qendër thelbësore për
të mundësuar bashkëpunimin e gjyqësorit në
vendet e tyre përkatëse, ndërsa numri i rasteve
të regjistruara gjatë periudhës mes vitit 2010 dhe
2020 ka tejkaluar 90 000.
Administrimi, funksionimi dhe vazhdimësia e EJNsë sigurohet nga Sekretariati i EJN-së.

EJN-ja dhe lehtësimi i
bashkëpunimit
• Pikat e Kontaktit të EJN-së identifikojnë dhe
krijojnë kontakte direkte mes autoriteteve në të
gjithë BE-në dhe japin informacion ligjor dhe
praktik mbi bashkëpunimin gjyqësor.
• EJN-ja lejon që specialistët të krijojnë kontakt me
homologët e tyre në mbarë botën.
• EJN-ja mban lidhje të sigurta komunikimi për
të mbështetur punën operacionale të Pikave të
Kontaktit.
• EJN-ja përbën një forum diskutimi të problemeve
praktike dhe ligjore që hasen në kontekstin e
bashkëpunimit gjyqësor:
‒ për të përmirësuar zbatimin praktik të
instrumenteve ligjore
‒ për të ndërtuar besimin reciprok mes Shteteve
Anëtare
‒ për të transmetuar opinionin e specialistëve te
institucionet përgjegjëse të BE-së.

EJN-ja dhe rrjeti i ekspertëve
• EJN-ja zhvillon pesë takime në nivel BE-je në
vit, që u lejojnë specialistëve të njihen me njëritjetrin, të krijojnë marrëdhënie profesionale
dhe të merren me kërkesat për bashkëpunimin
gjyqësor në vend.

Kërkojini EJN-së t’ju ndihmojë:
• të identifikoni dhe krijoni kontakte direkte me
autoritetin kompetent lokal në një Shtet tjetër
Anëtar tek i cili do të dërgoni një kërkesë;
• të gjeni të dhënat e kontaktit të autoriteteve në
mbarë BE-në dhe mbarë botën;
• të lidheni me homologët e huaj rreth këshillave
ligjore rreth qasjeve të duhura në bashkëpunimin
gjyqësor në çështjet penale;
• të merrni informacion ligjor dhe praktik mbi
bashkëpunimin gjyqësor;
• të studioni informacionin më gjithëpërfshirës
në lidhje me instrumentat ligjore të BE-së mbi
bashkëpunimin gjyqësor, duke përfshirë ligjin e
praktikës.

• EJN-ja lehtëson përqasjet e zakonshme ndaj
bashkëpunimit gjyqësor mes përfaqësuesve të
sistemeve të ndryshme gjyqësore.
• EJN-ja ofron mbështetje financiare dhe
organizative për takimet rajonale dhe kombëtare
të EJN-së.

EJN-ja dhe zgjerimi i njohurive
• EJN-ja organizon:
‒ sesione trajnimi mbi gjuhët, duke përfshirë
temat e bashkëpunimit substancial gjyqësor
‒ seminare për specialistët mbi aplikimin
praktik të instrumenteve ligjore.
• EJN-ja jep akses publik në një katalog
gjithëpërfshirës të instrumenteve ligjore të BE-së,
ligjin përkatës të praktikës dhe informacionet
mbështetëse.

