
Hjemmesiden for 
Det Europæiske 
Retlige Netværk 
(EJN)

Samarbejde 
uden for EU 

EJN’s hjemmeside indeholder et særligt afsnit med 
information om tredjelande og retlige netværk.

Om EJN’s 
hjemmeside: 

 ‣ Oprettet i 2000

 ‣ Hjemmebase for EJN’s kontaktpunkter, med 
adgangsbegrænsede afsnit for kontaktpunkterne

 ‣ Forvaltes af EJN’s sekretariat og EJN tool 
correspondents i medlemsstaterne

 ‣ Oversat til officielle EU-sprog (er i gang)

 ‣ Retsgrundlag: Rådets afgørelse 2008/976/RIA af 
16. december 2008 om Det Europæiske Retlige 
Netværk (EJN-afgørelsen)

EJN’s Sekretariat

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

www.ejn-crimjust.europa.eu

En omfattende onlineplatform med praktiske 
elektroniske værktøjer og relevant information til 
at fremme samarbejde mellem myndigheder, der 
beskæftiger sig med internationalt retligt samarbejde i 
straffesager.

www.ejn-crimjust.europa.eu

Afsnittet indeholder kontaktoplysninger 
for EJN’s kontaktpunkter i lande uden 
for EU og medlemmer af retlige 
netværk verden over. Praktikere kan 
således nå ud til judicielle myndigheder 
over hele verden ved at kontakte 
EJN kontaktpunkterne i deres egen 
medlemsstat.

DK
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Elektroniske 
værktøjer på EJN’s 
hjemmeside:
Atlas
over kompetente myndigheder, der kan behandle 
anmodninger om retligt samarbejde, samt 
kontaktoplysninger.

Kompendium
til at udarbejde og sende anmodninger — findes på alle 
officielle EU-sprog.
• Koncepter til retshjælpsanmodninger (MLA)
• Den europæiske efterforskningskendelse (EIO)
• Indefrysningsattester
• Konfiskationsattester
• Andre typer af EU-instrumenter vedrørende gensidig 

anerkendelse

Fiches Belges
for at se, om en given retlig foranstaltning/indgreb kan 
gennemføres i et andet land, og med information om, 
hvilket sprog der skal anvendes, og hvilke oplysninger der 
skal medtages

Juridisk bibliotek
med information om EU-retlige instrumenter og mulighed 
for at søge efter notifikationer, formularer, rapporter, 
håndbøger mv.

Liste over kontaktpunkter
med kontaktoplysninger på EJN-kontaktpunkter 
(kodeordsbeskyttet)

Hvad kan man 
ellers finde på EJN’s 
hjemmeside?
 ‣ Særlige afsnit om den europæiske efterforskningskendelse 

(EIO), den europæiske arrestordre (EAW) og e-evidence

 ‣ Status for medlemsstaternes implementering af EU-retlige 
instrumenter

 ‣ Information om nationale systemer (i EU’s medlemsstater, 
associerede lande og kandidatlande)

 ‣ Partnere i EJN

 ‣ Afsnit med begivenheder og nyheder med oversigt over 
kommende EJN-møder og partnerarrangementer foruden 
den seneste udvikling inden for det retlige samarbejde i 
straffesager

Få mere 
at vide 

 ‣ Se siderne med praktisk vejledning om EJN på EJN’s 
hjemmeside

 ‣ Af videoer kan nævnes en video, der introducerer EJN’s 
hjemmeside, og undervisningsvideoer om forskellige 
værktøjer.

Med gennemsnitligt 2,5 mio. visninger 
om året er EJN’s hjemmeside fortsat en 
uundværlig kilde til vigtig information 
for praktikere. At sikre kvaliteten af 
platformens indhold er derfor en af EJN 
sekretariatets vigtigste opgaver.
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