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Euroopan oikeudellinen
verkosto
Yhteistä oikeutta

Tutustu EJN:n
verkkosivustoon
www.ejn-crimjust.europa.eu
EJN:n verkkosivustolta saa keskitetysti tietoa
rikosoikeudellisen yhteistyön alalta. Siellä
on myös kattava välinevalikoima oikeusalan
ammattilaisille. Valikoimaan kuuluvat
▶ Atlas
hakemisto, josta voi hakea toimivaltaista
viranomaista, jolle pyynnön voi osoittaa
▶ Compendium
työkalu, jonka avulla pyynnön voi laatia
verkossa
▶ maakohtainen tietosivu (Fiches Belges)
josta voi hakea oikeudellista ja käytännön
perustietoa oikeudenkäyntiin ja tutkintaan
liittyvistä toimenpiteistä kaikissa EU:n
jäsenvaltioissa
▶ oikeudellinen kirjasto (Judicial Library)
jossa on kattavasti tietoa EU:n ja
kansainvälisistä säädöksistä.

Euroopan oikeudellisen verkoston sihteeristö
Johan de Wittlaan 9 • 2517 JR Haag • Alankomaat
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Mikä
EJN
on?

EJN
yhteistyötä
helpottamassa

EJN edistää
asiantuntijoiden
verkostoitumista

Euroopan oikeudellinen verkosto eli EJN on
kansallisten oikeudellisten yhteyshenkilöiden –
syyttäjien, tuomareiden, oikeusministeriöiden
edustajien ja lainvalvontaviranomaisten –
verkosto, jonka päätehtävänä on helpottaa
kansainvälistä rikosoikeudellista yhteistyötä.
Euroopan oikeudellinen verkosto on toiminut
vuodesta 1998 lähtien. Sen oikeudelliset
yhteyshenkilöt muodostavat yhteisön, joka
on olennaisen tärkeä eri maiden väliselle
oikeudelliselle yhteistyölle. Vuosina 2010–2020
tapauksia rekisteröitiin yli 90 000. Euroopan
oikeudellisen verkoston hallinnosta, toiminnasta
ja jatkuvuudesta huolehtii verkoston sihteeristö.

• Oikeudelliset yhteyshenkilöt selvittävät
viranomaisten välisiä suoria yhteyksiä ja
rakentavat niitä koko EU:ssa sekä antavat
oikeudellista ja käytännön tietoa oikeudellisesta
yhteistyöstä.

• EJN järjestää vuosittain viisi EU-tason
kokousta, joissa oikeusalan virkamiehet
pystyvät tutustumaan toisiinsa, luomaan
yhteistyösuhteita ja käsittelemään
oikeudellista yhteistyötä koskevia pyyntöjä
paikan päällä.

Voit pyytää Euroopan
oikeudellista verkostoa auttamaan sinua
• selvittämään ja luomaan suoran yhteyden
siihen toisen jäsenvaltion toimivaltaiseen
paikallisviranomaiseen, jolle pyyntö lähetetään
• etsimään viranomaisten yhteystietoja koko
EU:ssa ja muualla maailmassa
• ottamaan yhteyttä ulkomaisiin kollegoihin
ja pyytämään oikeudellista neuvontaa
soveltuvasta rikosoikeudellisesta yhteistyöstä
• hankkimaan lainopillista ja käytännön tietoa
oikeudellisesta yhteistyöstä
• selvittämään, mistä saa kattavimmat tiedot
oikeudellista yhteistyötä koskevista EU:n
säädöksistä, myös oikeuskäytännöstä.

• EJN:n avulla lainsoveltajat voivat ottaa yhteyttä
kollegoihinsa ympäri maailmaa.
• EJN:llä on suojatut tietoliikenneyhteydet
tukemassa yhteyshenkilöiden operatiivista työtä.
• EJN tarjoaa foorumin, jolla voidaan keskustella
oikeudellisessa yhteistyössä kohdatuista
käytännön ja oikeudellisista ongelmista, jotta
voidaan

• EJN auttaa yhtenäistämään oikeudellista
yhteistyötä koskevia lähestymistapoja eri
oikeusjärjestelmien edustajien välillä.
• EJN antaa taloudellista ja organisatorista tukea
alueellisia ja kansallisia EJN-kokouksia varten.

‒ parantaa säädösten soveltamista
käytännössä
‒ rakentaa keskinäistä luottamusta
jäsenvaltioiden välillä
‒ välittää oikeusalan virkamiesten lausunnot
vastuullisille EU:n toimielimille.

EJN ja tietämyksen
lisääminen
• EJN järjestää
‒ kielikoulutuksia, muun muassa
oikeudellista yhteistyötä koskevista
olennaisista aiheista
‒ oikeusalan työpajoja, joissa käsitellään
säädösten soveltamista käytännössä.
• EJN tarjoaa yleiseen käyttöön tyhjentävän
luettelon EU:n säädöksistä, asiaankuuluvasta
oikeuskäytännöstä ja taustatiedoista.

