
Besök EJN:s 
webbplats

www.ejn-crimjust.europa.eu
EJN:s webbplats är en 
gemensamkontaktpunktone-stop-shop 
för information på området straffrättsligt 
samarbete. Den innehåller också en omfattande 
verktygslåda för rättstillämpare, somtill exempel 
inbegriperföljande:

 ▶ Atlas 
för att hitta den behöriga myndighet 
som en framställning ska skickas till.

 ▶ KompendietKompendium 
för att utarbeta skriva en framställning 
online.

 ▶ Fiches Belges 
för att hitta grundläggande rättslig 
och praktisk information om 
förfarandeprocessuella åtgärder- 
och utredningsåtgärder i varje 
EU-medlemsstat.

 ▶ Rättsligt bBibliotek 
för att hitta omfattande utförlig 
information om rättsliga 
instrument i och utanför EU.

EJN:s sekretariat

Johan de Wittlaan 9
2517 JR Haag
Nederländerna
Fax: +31 (0) 70 412 5570
E-postadress: ejn@eurojust.europa.eu
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Vad är EJN?
EJN är ett nätverk av nationella kontaktpunkter – 
åklagare, domare, företrädare för justitieministerier 
och brottsbekämpande myndigheter – vars 
huvuduppgift är att underlätta internationellt 
straffrättsligt samarbete.
EJN:s kontaktpunkter, som har varit operationella 
aktiva sedan 1998, är anses varaett viktigt nav för att 
kunna bedrivaunderlätta rättsligt samarbete i de 
respektive länderna. A, eftersom antalet registrerade 
fall ärenden under perioden 2010–2020 har överstigit 
90 000.
EJN:s sekretariat ansvarar för nätverkets 
administration, funktion och kontinuitet.

EJN underlättar samarbete
• EJN:s kontaktpunkter identifierar och upprättar 

direkta kontakter mellan myndigheter i hela EU och 
tillhandahåller rättslig och praktisk information om 
rättsligt samarbete.

• EJN gör det möjligt för rättstillämpare att fåta 
kontakt med sina motsvarigheter kollegor runt om 
i världen.

• EJN upprätthåller säkra 
telekommunikationsförbindelser för att stödja 
främjakontaktpunkternas operativa arbete.

• Inom ramen för EJN utgör ett forum för diskuteras 
diskussion om de praktiska och rättsliga problem 
som kan uppkomma vid rättsligt samarbete i syfte att

 ‒ förbättra den praktiska tillämpningen av 
rättsliga instrument,

 ‒ bygga upp ömsesidigt förtroende mellan 
medlemsstaterna,

 ‒ överlämna yttrandenvidarebefordra synpunkter 
från rättstillämpare till de ansvariga EU-
institutionerna.

EJN och expertnätverkande 
mellan experter
• EJN håller fem möten på EU-nivå per år, vilket gör 

det möjligt för rättstillämpare att lära känna varandra, 
upprätta yrkesmässiga förbindelser och hantera 
framställningar om rättsligt samarbete på plats.

• EJN underlättar gemensamma 
strategierförförhållningssätt till rättsligt samarbete 
mellan företrädare för olika rättssystem.

• EJN ger ekonomiskt och organisatoriskt stöd till 
regionala och nationella EJN-möten.

EJN och kunskapsvidgning
• EJN organiserar

 ‒ utbildningstillfällen om i språk, som bl.a. 
omfattar frågor om rättsligt samarbetei 
materiell rätt,

 ‒ workshoppar för rättstillämpare där om 
den praktiska tillämpningen av rättsliga 
instrumentbehandlas.

• EJN ger allmänheten tillgång till en uttömmande 
förteckning över EU:s rättsliga instrument, relevant 
rättspraxis och styrkande stödjande information.

EJN kan hjälpa dig med följande:
• Identifiera och upprätta direkta kontakter med 

den behöriga lokala myndigheten i en annan 
medlemsstat som en framställning ska skickas till.

• Hitta kontaktuppgifter till myndigheter i hela EU 
och runt om i världen.

• Komma i kontakt med utländska motsvarigheter 
kollegor för juridisk rättsliga rådgivning om korrekt 
rätt strategi för straffrättsligt samarbete.

• Få rättslig och praktisk information om rättsligt 
samarbete.

• TillgGång tilligenom den mest omfattande 
informationen om EU:s rättsliga instrument om 
rättsligt samarbete, inklusive rättspraxis.


