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Navštívte 
webové 
sídlo EJS
www.ejn-crimjust.europa.eu
Webové sídlo EJS je miesto jednotného 
kontaktu, na ktorom nájdete informácie 
z oblasti justičnej spolupráce v trestných 
veciach. Ponúka tiež rozsiahly súbor nástrojov 
pre aplikujúcich odborníkov z praxe vrátane 
týchto:

 ▶ Atlas 
na vyhľadanie príslušného orgánu, ktorému 
treba adresovať žiadosť,

 ▶ Kompendium 
na online vypracovanie žiadosti,

 ▶ Fiches Belges 
na vyhľadanie základných právnych 
a praktických informácií týkajúcich sa 
procesných a vyšetrovacích opatrení 
v každom členskom štáte EÚ,

 ▶ Justičná knižnica 
na vyhľadanie súhrnných informácií 
o európskych a medzinárodných právnych 
nástrojoch.
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Čo 
je 
EJS?
EJS je sieť národných kontaktných bodovmies 
– prokurátorov, sudcov, zástupcov ministerstiev 
spravodlivosti a orgánov presadzovania práva, 
ktorej hlavnou úlohou je uľahčiť medzinárodnú 
justičnú spoluprácu v trestných veciach.
Sieť kontaktných Kontaktné bodovmiesta 
Európskej justičnej siete, fungujúcej od 
roku 1998, jesú vyhľadávaným nástrojomou 
hlavnou centrálou, ktorýá umožňuje justičnú 
spoluprácu v príslušných krajinách, keďže počet 
zaznamenaných prípadov v období rokov 2010 – 
2020 prekročil 90 000.
Za spravovanie, funkčnosť a kontinuitu EJS 
zodpovedá Sekretariát EJS.

EJS a uľahčenie 
spolupráce
• Kontaktné bodymiesta Európskej justičnej siete 

vytvárajúurčujú a nadväzujú priame kontakty 
medzi orgánmi v celej EÚ a poskytujú právne 
a praktické informácie o justičnej spolupráci.

• EJS umožňuje aplikujúcim odborníkom z praxe 
nadviazať kontakt s protistranami vo svete.

• EJS udržiava zabezpečené telekomunikačné 
spojenia s cieľom podporiť operatívnu 
spoluprácu kontaktných bodovmiest.

• EJS predstavuje fórum pre diskusiu 
o praktických a právnych problémoch, ktoré sa 
vyskytujú v rámci justičnej spolupráce:

 ‒ ako zlepšiť praktické uplatňovanie právnych 
nástrojov,

 ‒ ako vybudovať vzájomnú dôveru medzi 
členskými štátmi,

 ‒ ako sprostredkovať stanoviská aplikujúcich 
odborníkov z praxe zodpovedným inštitúciám 
EÚ.

EJS a vytvá-
ranie sietí 
odborníkov
• EJS organizuje päť zasadnutí za rok na úrovni 

EÚ, ktoré umožňujú aplikujúcim odborníkom 
z praxe vzájomne sa spoznať, nadviazať 
pracovné vzťahy a riešiť žiadosti o justičnú 
spoluprácu na mieste.

• EJS uľahčuje spoločný prístup k justičnej 
spolupráci medzi zástupcami rôznych 
právnych systémov.

• EJS poskytuje finančnú a organizačnú pomoc 
pri regionálnych a národných zasadnutiach EJS.

EJS a rozširovanie 
znalostí
• Európska justičná sieť organizuje:

 ‒ školenia v rôznych jazykoch vrátane školení 
venovaných zásadným témam justičnej 
spolupráce,

 ‒ semináre pre aplikujúcich odborníkov z 
praxe o praktickom uplatňovaní právnych 
nástrojov.

• EJS poskytuje verejný prístup k podrobnému 
katalógu právnych nástrojov EÚ, relevantnej 
judikatúre a doplňujúcim informáciám.

Požiadajte EJS, 
aby vám pomohla:
• nájsť a nadviazať priame kontakty s príslušnými 

miestnymi orgánmi v inom členskom štáte 
a poslať im žiadosť,

• vyhľadať kontaktné údaje orgánov v celej EÚ 
a vo svete,

• spojiť sa so zahraničnými protistranami 
a požiadať o právnu radu, pokiaľ ide o správny 
prístup k justičnej spolupráci v trestných 
veciach,

• získať právne a praktické informácie o justičnej 
spolupráci,

• preštudovať najkomplexnejšie informácie 
týkajúce sa právnych nástrojov EÚ v oblasti 
justičnej spolupráce vrátane judikatúry.


