
Nettsted for det 
europeiske 
rettslige nettverk 
(EJN)

Samarbeid 
utenfor EU 

EJN-nettstedet har en egen side med informasjon 
om land og rettslige nettverk utenfor EU.

Om 
EJN-nettstedet: 

 ‣ Opprettet i 2000

 ‣ Hjemmebase for EJN-kontaktpunkter der 
kontaktpunktene har egne sider med begrenset 
tilgang

 ‣ Administreres av EJN-sekretariatet og EJN-
verktøykorrespondenter

 ‣ Oversatt til EUs offisielle språk (under arbeid)

 ‣ Rettslig grunnlag: Rådsbeslutning 2008/976/
JIS av 16. desember 2008 om det europeiske 
rettslige nettverk («EJN-beslutningen»)

EJN-sekretariatet

Johan de Wittlaan 9 • 2517 JR Haag • Nederland
Faks: +31 (0) 70 412 5570 • E-post: ejn@eurojust.europa.eu

www.ejn-crimjust.europa.eu

En omfattende elektronisk plattform med praktiske 
elektroniske verktøy og relevante opplysninger som 
letter samarbeidet mellom myndigheter som har ansvar 
for internasjonalt strafferettslig samarbeid.

www.ejn-crimjust.europa.eu

Siden inneholder kontaktopplysninger for 
EJN-kontaktpunkter i land utenfor EU og 
medlemmer av rettslige nettverk andre 
steder i verden. Ved å kontakte EJN-
kontaktpunktene i sitt eget medlemsland 
kan saksbehandlere komme i kontakt 
med rettsmyndigheter over hele verden.

https://www.ejnforum.eu/cp/network-atlas
https://www.ejnforum.eu/cp/network-atlas
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=44
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=44
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=44
mailto:ejn%40eurojust.europa.eu?subject=
https://www.ejn-crimjust.europa.eu
https://www.ejn-crimjust.europa.eu


Elektroniske 
verktøy på 
EJN-nettstedet:
Atlas
gjør det mulig å finne den myndighet som har 
kompetanse til å behandle anmodninger om rettslig 
samarbeid sammen med kontaktopplysninger

Kompendium
gjør det mulig å utarbeide og sende anmodninger. Det 
finnes på alle EU-språk!
• Mal for anmodning om gjensidig juridisk bistand 

(Rettsanmodning)
• Europeisk etterforskningsordre (EIO)
• Kjennelse om båndlegging av midler
• Kjennelse om inndragning
• Andre typer EU-instrumenter for gjensidig 

anerkjennelse

Fiches Belges
gjør det mulig å undersøke om et rettslig tiltak gjelder 
i et annet land, og finne informasjon om hvilket språk 
som skal brukes, og hvilken informasjon som skal 
legges ved

Rettsbibliotek
gjør det mulig å finne opplysninger om EUs rettslige 
instrumenter og forkynnelser, skjemaer, rapporter, 
håndbøker osv.

Liste over kontaktpunkter
gjør det mulig å finne kontaktopplysninger for EJN-
kontaktpunkter (passordbeskyttet)

Hva annet kan 
du finne på 
EJN-nettstedet?
 ‣ Egne sider om EIO, EAW og e-evidence (e-beviser)

 ‣ Status for gjennomføring av EUs rettslige 
instrumenter i medlemslandene

 ‣ Informasjon om nasjonale systemer (EU-
medlemsland, assosierte land og kandidatland)

 ‣ EJNs partnere

 ‣ Sidene om arrangementer og nyheter inneholder 
en oversikt over kommende EJN-møter og 
partnerarrangementer samt siste nytt innen 
strafferettslig samarbeid

Mer 
informasjon 

 ‣ Les sidene om praktisk veiledning i EJN på EJN-
nettstedet

 ‣ Det ligger ute videoer. f.eks. en presentasjonsvideo 
for EJN-nettstedet og instruksjonsvideoer for 
forskjellige verktøy

EJN-nettstedet har i snitt 2,5 millioner 
visninger i året og er derfor en viktig 
informasjonskilde for saksbehandlere. En 
av hovedoppgavene til EJN-sekretariatet 
er derfor å sikre kvaliteten på plattformens 
innhold.

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/AtlasChooseCountry/EN
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/CompendiumChooseCountry/EN
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_FichesBelges/EN/-1/-1/-1
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https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_DynamicPage/EN/85
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_DynamicPage/EN/83
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https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/ejn_infoaboutall.aspx
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/PartnersAll/EN
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/Events/EN
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/NewsAll/EN
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_DynamicPage/EN/64
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_DynamicPage/EN/64
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