
زيارة املوقع اإللكرتوين للشبكة

www.ejn-crimjust.europa.eu

يُعدُّ موقع الشبكة القضائية األوروبية مركزًا جامًعا زاخرًا 

باملعلومات يف مجال التعاون القضايئ يف املسائل الجنائية. ويوفر 

أيًضا مجموعة أدوات واسعة النطاق للمامرسني، من بينها:

 أطلس

للبحث عن سلطة مختصة لتوجيه طلب إليها

 ملخص للمعلومات

لصياغة طلب عرب اإلنرتنت

 البطاقات البلجيكية

للبحث عن املعلومات األساسية القانونية والعملية 

املتعلقة بإجراءات رفع الدعاوى والتحقيق فيها يف كل 

دولة عضو يف االتحاد األورويب.

 مكتبة قضائية

للبحث عن معلومات شاملة بشأن االتحاد 

األورويب والصكوك القانونية الدولية.
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تعريف بالشبكة القضائية األوروبية:
هي شبكة من نقاط االتصال الوطنية – مدعون عامون وقضاة وممثلو 

وزارات العدل وسلطات تنفيذ القانون – مهمتها األساسية تيسري التعاون 

االقضايئ الدويل يف املسائل الجنائية.

تعمل نقاط اتصال الشبكة منذ عام 1998، ويُعرتف بأنها مركز أسايس 

لتمكني التعاون القضايئ يف بلدانهم، حيث تجاوز عدد القضايا املسجلة 

خالل الفرتة بني عامي 2010 و2020 90,000 قضية.

تْضمن األمانة العامة للشبكة إدارة الشبكة وسري عملها واستمرارها.

الشبكة القضائية األوروبية وتيسري التعاون:
تحدد نقاط اتصال الشبكة وتقيم اتصاالت مبارشة بني السلطات يف 	 

جميع أنحاء االتحاد األورويب وتوفر معلومات قانونية وعملية حول 

التعاون القضايئ.

تسمح الشبكة للمامرسني بالتواصل مع نظرائهم حول العامل.	 

تحتفظ الشبكة باتصاالت سلكية والسلكية آمنة لدعم األعامل 	 

التنفيذية لنقاط االتصال.

تتيح الشبكة منتدى ملناقشة املشكالت العملية والقانونية التي 	 

تواجهها يف سياق التعاون القضايئ:

لتحسني التطبيق العميل للصكوك القانونية– 

لبناء الثقة املتبادلة بني الدول األعضاء– 

إلحالة آراء املامرسني إىل مؤسسات االتحاد األورويب املسؤولة.– 

 الشبكة القضائية األوروبية والربط

الشبيك بني الخرباء
تعقد الشبكة خمسة اجتامعات عىل مستوى االتحاد األورويب كل 	 

عام، وهو ما يتيح للمامرسني الفرصة للتعارف بعضهم ببعض وإقامة 

عالقات مهنية والنظر يف طلبات التعاون القضايئ عىل الفور.

تيسِّ الشبكة تنفيذ النهج املشرتكة للتعاون القضايئ بني ممثيل 	 

مختلف الُنظم القانونية.

توفر الشبكة الدعم املايل والتنظيمي لالجتامعات اإلقليمية والوطنية 	 

التي تنظمها الشبكة.

 الشبكة القضائية األوروبية

وتوسيع نطاق املعرفة
تنظم الشبكة:	 

دورات تدريبية لتعلم اللغات، وتشمل موضوعات التعاون – 

القضايئ املوضوعية

حلقات عمل للمامرسني حول التطبيق العميل للصكوك القانونية.– 

وتتيح الشبكة اطالع الجمهور عىل فهرس شامل للصكوك القانونية 	 

لالتحاد األورويب والسوابق القضائية ذات الصلة واملعلومات الداعمة.

 طلب املساعدة من الشبكة

القضائية األوروبية:
تعرَّف عىل السلطة املحلية املختصة يف دولة عضو أخرى وقم 	 

باالتصال املبارش معها إلرسال طلب إليها.

ابحث عن بيانات االتصال بالسلطات يف جميع أنحاء االتحاد األورويب 	 

وحول العامل.

تواصل مع النظراء األجانب لطلب املشورة القانونية بشأن النهج 	 

الصحيح للتعاون القضايئ يف املسائل الجنائية.

احصل عىل معلومات قانونية وعملية عن التعاون القضايئ.	 

ادرِس أشمل املعلومات املتعلقة بالصكوك القانونية لالتحاد األورويب 	 

بشأن التعاون القضايئ، متضمنة السوابق القضائية.


