
Spletišče 
Evropske 
pravosodne mreže 
(EJN)

Sodelovanje 
zunaj EU 

Spletišče Evropske pravosodne mreže ima poseben 
razdelek z informacijami o tretjih državah in 
pravosodnih mrežah zunaj EU.

O spletišču 
Evropske pravosodne 
mreže:

 ‣ vzpostavljeno leta 2000;

 ‣ vsebuje lastno zbirko kontaktnih točk Evropske 
pravosodne mreže z razdelki z omejenim 
dostopom, ki so namenjeni posameznim 
kontaktnim točkam;

 ‣ za njegovo upravljanje skrbijo Sekretariat 
Evropske pravosodne mreže in korespondenti, 
odgovorni za tehnične vidike;

 ‣ spletišče je prevedeno v vse uradne jezike EU 
(prevajanje še poteka);

 ‣ pravna podlaga: Sklep Sveta 2008/976/PNZ z 
dne 16. decembra 2008 o Evropski pravosodni 
mreži (Sklep o Evropski pravosodni mreži).

Sekretariat Evropske pravosodne mreže

Johan de Wittlaan 9 • 2517 JR The Hague • Nizozemska
Telefaks: +31 (0) 70 412 5570 • E-naslov: ejn@eurojust.europa.eu

www.ejn-crimjust.europa.eu

Celovita spletna platforma s praktičnimi elektronskimi 
orodji in informacijami za lažje sodelovanje med 
organi, ki se ukvarjajo z mednarodnim pravosodnim 
sodelovanjem v kazenskih zadevah.

www.ejn-crimjust.europa.eu

Ta vsebuje kontaktne podatke o 
kontaktnih točkah mreže v državah 
zunaj EU in članicah pravosodnih 
mrež po vsem svetu. Kontaktne točke 
lahko pomagajo vzpostaviti stik s 
pravosodnimi organi po vsem svetu.
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Elektronska orodja, ki so na 
voljo na spletišču Evropske 
pravosodne mreže:

Pravosodni atlas
je namenjen iskanju pristojnega organa za izvedbo 
zaprosil za pravosodno sodelovanje, skupaj s 
kontaktnimi podatki.

Kompendij (ali zbirka)
je namenjen pripravi in pošiljanju zaprosil za 
pravosodno sodelovanje – na voljo v vseh uradnih 
jezikih EU!
• Vzorec zaprosila za medsebojno pravno pomoč
• Evropski preiskovalni nalog
• Odredba o zamrznitvi
• Odredba o zaplembi
• Druge vrste instrumentov EU za vzajemno 

priznavanje sodnih odločb

Fiches Belges
je orodje, ki je namenjeno preverjanju, ali se sodni 
ukrep uporablja v drugi državi, ter vsebuje informacije 
o tem, kateri jezik je treba uporabiti in katere 
informacije vključiti.

Pravosodna knjižnica
je namenjena iskanju informacij o pravnih instrumentih 
EU in obvestil, obrazcev, poročil, priročnikov ipd.

Seznam kontaktnih točk
je namenjen iskanju kontaktnih podatkov znotraj 
Evropske pravosodne mreže (zaščiteno z geslom).

Kaj še lahko najdete 
na spletišču Evropske 
pravosodne mreže?

 ‣ Namenske razdelke o evropskih preiskovalnih nalogih, 
evropskih nalogih za prijetje in e-evidenci.

 ‣ Informacije o stanju izvajanja pravnih instrumentov 
EU v državah članicah.

 ‣ Informacije o nacionalnih sistemih (države članice EU, 
pridružene države in države kandidatke).

 ‣ Podatke o partnerskih organizacijah Evropske 
pravosodne mreže.

 ‣ Razdelka dogodki in novice za pregled prihajajočih 
srečanj v okviru mreže in dogodkov partnerskih 
organizacij ter najnovejša dogajanja na področju 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. 

Več 
informacij 

 ‣ Oglejte si spletne strani s praktičnimi smernicami 
na spletišču mreže.

 ‣ Na voljo so tudi videoposnetki, npr. videoposnetki 
s predstavitvijo spletišča in navodili za uporabo 
različnih orodij.

Spletišče je s povprečno dva milijona in 
pol ogledov na leto ključni vir osrednjih 
informacij za zaposlene v pravosodju. Ena 
od ključnih nalog Sekretariata Evropske 
pravosodne mreže je torej skrb za 
kakovost vsebine na platformi.
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