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Europska pravosudna
mreža

Posjetite
službene
stranice EJN-a

Povezivanje pravosuđa

www.ejn-crimjust.europa.eu
Službene stranice EJN-a jedinstvena su
kontaktna točka za informacije iz područja
pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. Tu
se nalazi i opsežan paket alata za stručnjake,
uključujući:
▶ Atlas
za pronalaženje nadležnog tijela kojem se
upućuje zahtjev
▶ Zbirka
za izradu zahtjeva na internetu
▶ Fiches Belges
za pronalaženje osnovnih pravnih i praktičnih
informacija o postupovnim i istražnim
mjerama u svakoj državi članici EU-a
▶ Pravosudna knjižnica
za pronalaženje sveobuhvatnih informacija
o pravnim instrumentima EU-a i
međunarodnim pravnim instrumentima.

Tajništvo EJN-a
Johan de Wittlaan 9 • 2517 JR Haag • Nizozemska
Telefaks: +31 (0) 70 412 5570
E-pošta: ejn@eurojust.europa.eu

www.ejn-crimjust.europa.eu

Što
je
EJN?

EJN i
olakšavanje
suradnje

EJN i
umrežavanje
stručnjaka

EJN je mreža nacionalnih kontaktnih točaka
– tužitelja, sudaca, predstavnika ministarstava
pravosuđa i tijela za izvršavanje zakonodavstva
– čija je glavna zadaća olakšati međunarodnu
pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima.
Kontaktne točke EJN-a, koje djeluju od
1998., prepoznate su kao ključno središte za
omogućivanje pravosudne suradnje u svojim
zemljama s obzirom na to da je u razdoblju
od 2010. do 2020. evidentirano više od 90 000
predmeta.
Tajništvo EJN-a osigurava administraciju,
funkcioniranje i kontinuitet poslovanja EJN-a.

• Kontaktne točke EJN-a utvrđuju i uspostavljaju
izravne kontakte među nadležnim tijelima
u cijelom EU-u te pružaju pravne i praktične
informacije o pravosudnoj suradnji.

• EJN godišnje održava pet sastanaka na razini
EU-a, čime se stručnjacima omogućuje da se
upoznaju, uspostave profesionalne odnose i
rješavaju zahtjeve za pravosudnu suradnju na
licu mjesta.

• EJN omogućuje stručnjacima da se obrate
svojim kolegama iz cijelog svijeta.
• EJN održava sigurne telekomunikacijske veze za
potporu operativnom radu kontaktnih točaka.
• EJN je forum za raspravu o praktičnim i
pravnim problemima koji su nastali u kontekstu
pravosudne suradnje:

• EJN olakšava uspostavu zajedničkih pristupa
pravosudnoj suradnji među predstavnicima
različitih pravnih sustava.
• EJN pruža financijsku i organizacijsku potporu
regionalnim i nacionalnim sastancima EJN-a.

‒ kako bi se poboljšala praktična primjena
pravnih instrumenata
‒ kako bi se izgradilo uzajamno povjerenje
među državama članicama

Zatražite od
EJN-a da vam
pomogne:
• utvrditi i uspostaviti izravne kontakte s lokalnim
nadležnim tijelom u drugoj državi članici radi
slanja zahtjeva
• pronaći podatke za kontakt tijela u cijelom EU-u
i svijetu
• povezati se sa stranim partnerima radi pravnog
savjetovanja o ispravnom pristupu pravosudnoj
suradnji u kaznenim stvarima
• pribaviti pravne i praktične informacije o
pravosudnoj suradnji
• proučiti najsveobuhvatnije informacije o
pravnim instrumentima EU-a o pravosudnoj
suradnji, uključujući sudsku praksu.

‒ kako bi se prenijela mišljenja stručnjaka
odgovornim institucijama EU-a.

EJN i širenje
znanja
• EJN organizira sljedeće:
‒ jezične tečajeve, koji obuhvaćaju bitne
teme iz područja pravosudne suradnje
‒ radionice za stručnjake o praktičnoj
primjeni pravnih instrumenata.
• EJN omogućuje javni pristup iscrpnom
katalogu pravnih instrumenata EU-a,
relevantnoj sudskoj praksi i popratnim
informacijama.

