
Strona internetowa 
Europejskiej Sieci 
Sądowej 
(EJN)

Współpraca 
poza UE 

Na stronie internetowej Europejskiej Sieci Sądowej 
znajduje się sekcja poświęconą informacjom na temat 
państw i sieci sądowych spoza UE.

O stronie 
internetowej Europejskiej 
Sieci Sądowej:

 ‣ Powstała w 2000 r.

 ‣ Baza punktów kontaktowych Europejskiej Sieci 
Sądowej z zastrzeżonymi sekcjami dotyczącymi 
punktów kontaktowych

 ‣ Zarządzana przez Sekretariat oraz 
korespondentów do spraw narzędzi 
informatycznych Europejskiej Sieci Sądowej

 ‣ Tłumaczona na języki urzędowe UE (projekt w 
toku)

 ‣ Podstawa prawna: decyzja Rady 2008/976/
WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
Europejskiej Sieci Sądowej („decyzja EJN”)

Sekretariat Europejskiej Sieci Sądowej

Johan de Wittlaan 9 • 2517 JR Haga • Holandia
Faks: +31 (0) 70 412 5570 • E-mail: ejn@eurojust.europa.eu

www.ejn-crimjust.europa.eu

Kompleksowa platforma internetowa oferująca 
praktyczne narzędzia elektroniczne oraz odpowiednie 
informacje w celu ułatwienia kontaktów między 
organami prowadzącymi międzynarodową współpracę 
wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych.

www.ejn-crimjust.europa.eu

Sekcja ta zawiera dane do kontaktu z 
punktami kontaktowymi Europejskiej 
Sieci Sądowej w krajach spoza UE oraz z 
członkami sieci sądowych na całym świecie. 
Zwrócenie się do punktu kontaktowego 
Europejskiej Sieci Sądowej w danym 
państwie członkowskim umożliwia 
praktykom uzyskanie dostępu do organów 
sądowych wszystkich państw świata.
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Narzędzia elektroniczne do-
stępne na stronie internetowej 
Europejskiej Sieci Sądowej:

Atlas
narzędzie do wyszukiwania właściwych organów celem 
realizacji wniosków o współpracę sądową, obejmujące 
dane kontaktowe

Kompendium
narzędzie do sporządzania i przesyłania wniosków. 
Dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii 
Europejskiej!
• Wzór wniosku o wzajemną pomoc prawną
• Europejski nakaz dochodzeniowy (END)
• Nakaz zabezpieczenia
• Nakaz konfiskaty
• Pozostałe rodzaje unijnych instrumentów opartych na 

zasadzie wzajemnego uznawania

Fiches Belges
narzędzie pozwalające sprawdzić, czy dany środek 
sądowy ma zastosowanie w innym kraju, a także jakiego 
języka wymaga wniosek i jakie informacje należy w nim 
zawrzeć

Biblioteka sądowa
źródło informacji o unijnych instrumentach prawnych 
pozwalające wyszukać notyfikacje, formularze, raporty, 
podręczniki itd.

Wykaz punktów kontaktowych
lista danych do kontaktu z punktami kontaktowymi 
Europejskiej Sieci Sądowej (chroniona hasłem)

Co jeszcze można znaleźć 
na stronie internetowej 
Europejskiej Sieci Sądowej?

 ‣ Sekcje na temat END, ENA oraz elektronicznych 
materiałów dowodowych

 ‣ Informacje o postępach we wdrażaniu unijnych 
instrumentów prawnych w państwach członkowskich

 ‣ Informacje o systemach krajowych (państwa 
członkowskie, kraje stowarzyszone i kraje kandydujące)

 ‣ Informacje o partnerach Europejskiej Sieci Sądowej

 ‣ Informacje o wydarzeniach i wiadomości dotyczące 
nadchodzących spotkań Europejskiej Sieci Sądowej oraz 
wydarzeń partnerskich, a także ostatnich osiągnięć na 
polu współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych

Źródła dalszych 
informacji: 

 ‣ pakiet powitalny na stronie internetowej Europejskiej 
Sieci Sądowej, zawierający podstawowe informacje na 
temat funkcjonowania Sieci materiały wideo, takie jak 
materiał prezentujący stronę internetową Europejskiej 
Sieci Sądowej oraz materiały instruktażowe na temat 
różnych narzędzi

Strona internetowa Europejskiej Sieci Sądowej 
odnotowuje średnio 2,5 miliona odsłon 
rocznie, co oznacza, że pozostaje głównym 
źródłem istotnych informacji dla praktyków. Do 
kluczowych zadań Sekretariatu Europejskiej 
Sieci Sądowej należy zatem zapewnienie 
jakości treści dostępnych na platformie.
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