
Besøg EJN’s 
hjemmeside

www.ejn-crimjust.europa.eu
EJN’s hjemmeside er en direkte adgang 
til information om retligt samarbejde i 
straffesager. Hjemmesiden indeholder 
desuden en omfattende værktøjskasse for 
praktikere, herunder:

 ▶ Atlas 
til at finde en kompetent myndighed til 
at sende en retshjælpsanmodning til

 ▶ Kompendium 
til at udarbejde en anmodning online

 ▶ Fiches Belges 
med grundlæggende retlig 
og praktisk information 
om proceduremæssige og 
efterforskningsmæssige metoder i 
hver EU-medlemsstat

 ▶ Juridisk bibliotek 
med omfattende information 
om EU- og internationale 
retsakter.
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Hvad er EJN?
EJN er et netværk af nationale kontaktpunkter 
— anklagere, dommere, repræsentanter 
for justitsministerier og retshåndhævende 
myndigheder — der har som hovedopgave at 
fremme det internationale retlige samarbejde i 
straffesager.
Kontaktpunkterne i EJN har eksisteret siden 1998 
og er anerkendt som et afgørende knudepunkt for 
retligt samarbejde i de respektive lande, med over 
90.000 registrerede sager i 2010-2020.
EJN’s sekretariat varetager administrationen, 
funktionen og kontinuiteten af EJN.

EJN og fremme af samarbejde
• Kontaktpunkterne i EJN identificerer og etablerer 

direkte kontakt mellem myndigheder i hele EU 
og formidler juridisk og praktisk information om 
det retlige samarbejde.

• EJN formidler kontakt mellem praktikere og 
deres samarbejdspartnere verden over.

• EJN opretholder sikre it-forbindelser som 
grundlag for kontaktpunkternes operationelle 
arbejde.

• EJN udgør et forum for drøftelse af praktiske 
og juridiske udfordringer i forbindelse med det 
retlige samarbejde:

 ‒ for at styrke den praktiske anvendelse af 
retsakter

 ‒ for at opbygge gensidig tillid mellem 
medlemsstaterne

 ‒ for at formidle praktikernes holdninger til de 
ansvarlige EU-institutioner.

EJN og netværkssamarbejde 
mellem eksperter
• EJN afholder fem møder på EU-plan om 

året, hvor praktikere har mulighed for at lære 
hinanden at kende, etablere faglige relationer og 
behandle anmodninger om retligt samarbejde 
på stedet.

• EJN fremmer fælles tilgange til retligt 
samarbejde mellem repræsentanter for 
forskellige retssystemer.

• EJN yder finansiel og organisatorisk støtte til 
regionale og nationale møder i EJN.

EJN og udbredelse af viden
• EJN afholder:

 ‒ kurser om sprog, herunder væsentlige emner 
inden for retligt samarbejde

 ‒ workshops for praktikere om den praktiske 
anvendelse af retsakter.

• EJN giver offentlig adgang til et fuldstændigt 
katalog over EU’s retsakter, relevant retspraksis 
og anden relevant information.

Bed EJN om hjælp til at:
• identificere og etablere direkte kontakt med 

den lokale kompetente myndighed i en anden 
medlemsstat med henblik på at sende en 
retshjælpsanmodning

• skaffe kontaktoplysninger for myndigheder i hele 
EU og resten af verden

• få kontakt til udenlandske samarbejdspartnere 
med henblik på vejledning om den korrekte 
tilgang til judicielt samarbejde i straffesager

• indhente juridisk og praktisk information om det 
retligt samarbejde

• undersøge den mest fuldstændige information 
vedrørende EU’s retsakter om retligt samarbejde, 
herunder retspraksis.


