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Evrópunets 
dómstóla 
(EJN)

Samstarf 
utan 
Evrópusambandsins
Vefsíða Evrópunets dómstóla er með sérstakan hluta 
með upplýsingum um lönd utan Evrópusambandsins 
og dómstólasamstarf.

Um vefsíðu 
Evrópunets 
dómstóa:
 ‣ Búin til árið 2000

 ‣ Heimasvæði tengiliða Evrópunets dómstóla 
með aðgangsvörðum síðum yfir tengiliði

 ‣ Í umsjón aðalskrifstofu Evrópunets dómstóla 
og fréttaritara verkfæra Evrópunets dómstóla

 ‣ Þýdd á opinber tungumál ESB (í gangi)

 ‣ Lagastoð: Ákvörðun ráðsins 2008/976/JHA frá 
16. desember 2008 um Evrópunet dómstóla 
(„EJN ákvörðunin“)

Aðalskrifstofa Evrópunets dómstóla
Johan de Wittlaan 9 • 2517 JR Haag • Hollandi
Fax: +31 (0) 70 412 5570 • Netfang: ejn@eurojust.europa.eu

www.ejn-crimjust.europa.eu

Ítarlegur verkvangur á netinu með hagnýtum rafrænum 
verkfærum og viðeigandi upplýsingum til að stuðla 
að samstarfi á milli stjórnvalda sem sinna alþjóðlegu 
dómstólasamstarfi í sakamálum.

www.ejn-crimjust.europa.eu

Í hlutanum má finna samskiptaupplýsingar 
fyrir tengiliði Evrópunets dómstóla í löndum 
utan ESB og meðlimi í dómstólasamstarfi 
um allan heim. Með því að hafa samband 
við tengiliði Evrópunets dómstóla í 
aðildarríkjum þeirra geta sérfræðingar náð 
sambandi við dómsyfirvöld um allan heim.
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Rafræn verkfæri á 
vefsíðu Evrópunets 
dómstóla:
Atlas
til að finna lögbær yfirvöld til að framkvæma beiðnir 
um dómstólasamstarf ásamt samskiptaupplýsingum

Compendium
til að búa til og senda beiðnir – í boði á öllum 
opinberum tungumálum Evrópusambandsins!
• Líkan að beiðni um gagnkvæma dómsmálaaðstoð 

(MLA)
• Evrópsk rannsóknartilskipun (EIO)
• Tilskipun um frystingu
• Tilskipun um eignaupptöku
• Aðrar gerðir gerða með gagnkvæma viðurkenningu 

í ESB

Fiches Belges
til að athuga hvort dómstólaúrræði eigi við í öðru landi 
ásamt upplýsingum um hvaða tungumál beri að nota 
og hvaða upplýsingar þurfi að fylgja með

Dómasafn
til að finna upplýsingar um lagagerninga í 
Evrópusambandinu og staði fyrir tilkynningar, 
eyðublöð, skýrslur, handbækur o.s.frv.

Listi yfir tengiliði
til að finna samskiptaupplýsingar fyrir tengiliði 
Evrópunets dómstóla (varinn lykilorði)

Hvað annað má 
finna á vefsíðu 
Evrópunetsdómstóla?
 ‣ Sérstakar síður um EIO, EAW og e-evidence (rafræn 

sönnunargögn)

 ‣ Innleiðingarstöðu lagagjörninga ESB í aðildarríkjunum

 ‣ Upplýsingar um landskerfi (aðildarríki ESB, 
samstarfslönd og umsóknarríki)

 ‣ Samstarfsaðilar Evrópunets dómstóla

 ‣ Síðar með upplýsingum um viðburði og fréttir til að 
fá yfirlit yfir næstu fundi Evrópunets dómstóla og 
viðburði samstarfsaðila ásamt nýjustu fréttum af 
dómstólasamstarfi í sakamálum.

Til að  
fá frekari 
upplýsingar
 ‣ Skoðaðu Síður Evrópunets dómstóla með 

hagnýtum leiðbeiningum á vefsíðu Evrópunetsins

 ‣ Myndbönd eru í boði, eins og kynningarmyndband 
um vefsíðu Evrópunets dómstóla og 
leiðbeiningarmyndbönd fyrir mismunandi verkfæri

Vefsíða Evrópunets dómstóla fær að meðaltali 
2,5 milljón skoðanir á ári og er mikilvæg 
uppspretta mikilvægra upplýsinga fyrir 
sérfræðinga. Eitt meginverkefni aðalskrifstofu 
Evrópunets dómstóla er því að tryggja gæði 
efnis á verkvanginum.
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