Bendradarbiavimas
už ES ribų
ETT interneto svetainėje yra speciali skiltis, kurioje
pateikiama informacija apie ES nepriklausančias
šalis ir teisminius tinklus.

Apie ETT
interneto svetainę:
Europos
teisminio tinklo
(ETT)
svetainė

‣ sukurta 2000 m.;
‣ pagrindinė ETT kontaktinių asmenų bazė,
kurioje yra ribotos prieigos skiltys, skirtos
kontaktiniams asmenims;
‣ tvarko ETT sekretoriatas ir už ETT priemones
atsakingi korespondentai;

Skiltyje pateikiami ETT kontaktinių
asmenų ES nepriklausančiose šalyse ir
teisminių tinklų narių visame pasaulyje
kontaktiniai duomenys. Susisiekdami
su valstybės narės ETT kontaktiniais
asmenimis, specialistai gali kreiptis į
teismines institucijas visame pasaulyje.

‣ išversta į oficialiąsias ES kalbas (vykdoma);
‣ Teisinis pagrindas: 2008 m. gruodžio 16 d.
Tarybos sprendimas 2008/976/TVR dėl Europos
teisminio tinklo (ETT sprendimas).
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Išsami internetinė platforma, kurioje yra pateiktos
praktinės elektroninės priemonės ir atitinkama
informacija, kad būtų sudarytos palankesnės
bendradarbiavimo sąlygos valdžios institucijoms,
kurios dalyvauja tarptautiniame teisminiame
bendradarbiavime baudžiamosiose bylose.
www.ejn-crimjust.europa.eu

ETT svetainėje
prieinamos elektroninės
priemonės:

Ką dar galite
rasti ETT interneto
svetainėje?

Norėdami
sužinoti
daugiau

teisminis atlasas

‣ Specialias skiltis apie ETO, Europos arešto orderį ir
skaitmeninius įrodymus.

‣ Peržiūrėkite ETT praktinių patarimų tinklalapius ETT
interneto svetainėje.

‣ Informaciją apie ES teisinių priemonių įgyvendinimo
padėtį valstybėse narėse.

‣ Galima peržiūrėti vaizdo įrašus, pavyzdžiui,
vaizdo įrašą, kuriame pristatoma ETT svetainė, ir
mokomieji vaizdo įrašai apie įvairias priemones.

priemonė, padedanti rasti kompetentingą instituciją,
kuriai turite pateikti prašymą dėl teisminio
bendradarbiavimo, ir jos kontaktinius duomenis;

kompendiumas

visomis oficialiosiomis ES kalbomis prieinama
priemonė, skirta prašymams internetu rengti ir siųsti;
• savitarpio teisinės pagalbos (STP) pavyzdinis
prašymas;
• Europos tyrimo orderis (ETO);
• nutarimas įšaldyti;
• nutarimas konfiskuoti;
• kitos ES tarpusavio pripažinimo priemonių rūšys.

„Fiches Belges“

priemonė, padedanti patikrinti, ar teisminė priemonė
yra taikoma kitoje šalyje bei kokia kalba yra vartojama
ir kokią informaciją reikia pateikti;

teisminė biblioteka

priemonė, padedanti rasti informaciją apie ES teisines
priemones ir gauti pranešimus, formas, ataskaitas,
vadovus ir kt.;

kontaktinių asmenų sąrašas

priemonė, padedanti rasti ETT kontaktinių asmenų
kontaktinius duomenis (apsaugota slaptažodžiu).

ETT svetainė, kuri aplankoma vidutiniškai
2,5 mln. kartų per metus, tebėra vienas
pagrindinių teisės specialistams svarbios
informacijos šaltinių. Todėl viena iš
pagrindinių ETT sekretoriato užduočių yra
užtikrinti platformos turinio kokybę.

‣ Informaciją apie nacionalines sistemas (ES valstybes
nares, asocijuotąsias šalis ir šalis kandidates).
‣ ETT partnerius.
‣ Renginių ir naujienų skiltis, kuriose apžvelgiami
būsimi ETT posėdžiai ir partnerių renginiai, taip
pat naujausi pokyčiai teisminio bendradarbiavimo
baudžiamosiose bylose srityje.

