
Webové sídlo 
Európskej 
justičnej siete 
(EJS)

Spolupráca 
mimo EÚ 

Webové sídlo EJS má vyhradenú časť, ktorá 
poskytuje informácie o krajinách a justičných sieťach 
mimo EÚ.

O webovom 
sídle EJS: 

 ‣ Vzniklo v roku 2000.

 ‣ Slúži ako východiskový bod na vyhľadávanie 
kontaktných bodovmiest EJS s časťami 
s obmedzeným prístupom, ktoré obsahujú 
informácie o kontaktných bodochmiestach.

 ‣ Spravuje ho Sekretariát EJS a technickí 
korešpondenti dopisovatelia nástrojov EJS.

 ‣ Je preložené (resp. prekladá sa) do úradných 
jazykov EÚ.

 ‣ Právny základ: rozhodnutie Rady 2008/976/
SVV zo 16. decembra 2008 o Európskej 
justičnej sieti („rozhodnutie o EJS“)

Sekretariát EJS

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

www.ejn-crimjust.europa.eu

Súhrnná online platforma s praktickými elektronickými 
nástrojmi a relevantnými informáciami na uľahčenie 
spolupráce medzi orgánmi, ktoré sa zaoberajú 
medzinárodnou justičnou spoluprácou v trestných veciach.

www.ejn-crimjust.europa.eu

Táto časť obsahuje kontaktné údaje 
kontaktných bodovmiest EJS v tretích 
krajinách a členov justičných sietí 
na celom svete. Vďaka kontaktom 
s kontaktnými bodmimiestami EJS 
v členských štátoch môžu aplikujúci 
odborníci z praxe osloviť justičné orgány 
na celom svete.
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Elektronické nástroje 
dostupné na webovom 
sídle EJS:
Atlas
na vyhľadanie príslušného orgánu, ktorý vybaví žiadosť 
o justičnú spoluprácu, spolu s jeho kontaktnými údajmi

Kompendium
na koncipovanie a zasielanie žiadostí; tento nástroj je 
k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ
• Vzorová žiadosť o vzájomnú právnu pomoc (VPP)
• Európsky vyšetrovací príkaz (EVP)
• Príkaz na zaistenie
• Príkaz na konfiškáciu
• Iné druhy nástrojov týkajúcich sa vzájomného 

uznávania

Fiches Belges
na overenie uplatniteľnosti súdneho opatrenia v inej 
krajine, ako aj informácie o tom, ktorý jazyk treba 
použiť a aké informácie zahrnúť

Justičná knižnica
na vyhľadanie informácií o právnych nástrojoch EÚ 
a získavanie oznámení, formulárov, správ, príručiek atď.

Zoznam kontaktných
bodov na vyhľadávanie kontaktných údajov kontaktných 
bodovmiest EJS (chránené pomocou hesla)

Čo ešte nájdete 
na webovom 
sídle EJS?
 ‣ Špecializované časti týkajúce sa európskeho 

vyšetrovacieho príkazu, európskeho zatykača 
a elektronických dôkazov

 ‣ Stav vykonávania právnych nástrojov EÚ v členských 
štátoch

 ‣ Informácie o národných systémoch (členské štáty EÚ, 
pridružené a kandidátske krajiny)

 ‣ Partneri EJS

 ‣ V častiach Podujatia a Novinky je uvedený 
prehľad nadchádzajúcich stretnutí a partnerských 
podujatí EJS, ako aj prehľad o aktuálnom 
vývoji justičnej spolupráce v  trestných 
veciachnoprávnychzáležitostiach.

Ak potrebujete 
viac informácií 

 ‣ Nahliadnite do stránok Praktického sprievodcu EJS 
na webovom sídle EJS.

 ‣ K dispozícii sú videá, napríklad video predstavujúce 
webové sídlo EJS a inštruktážne videá k rôznym 
nástrojom.

Webové sídlo EJS s priemerným počtom 
2,5 milióna návštev ročne je hlavným 
zdrojom základných informácií pre 
aplikujúcich odborníkov z praxe. Jedna 
z kľúčových úloh Sekretariátu EJS teda 
spočíva v zabezpečení kvality obsahu 
platformy.
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