
Uebsajti i 
Rrjetit Gjyqësor 
Evropian 
(EJN)

Bashkëpunimi 
jashtë BE-së 

Uebsajti i EJN-së ka një seksion të dedikuar që 
jep informacione në lidhje me vendet dhe rrjetet 
gjyqësore jashtë BE-së.

Rreth uebsajtit 
të EJN-së: 

 ‣ Është krijuar në vitin 2000

 ‣ Qendra për Pikat e Kontaktit të EJN-së me 
seksione të kufizuara të dedikuara për Pikat e 
Kontaktit

 ‣ Menaxhohet nga Sekretariati i EJN-së dhe 
korrespondentët e mjeteve të EJN-së

 ‣ Është përkthyer në gjuhët zyrtare të BE-së (në 
vazhdim)

 ‣ Baza ligjore: Vendimi i Këshillit 2008/976/JHA 
i datës 16 dhjetor 2008 mbi Rrjetin Gjyqësor 
Evropian (“Vendimi për EJN-në”)

EJN Secretariat

Johan de Wittlaan 9 • 2517 JR The Hague • Holandë
Faks: +31 (0) 70 412 5570 • Email: ejn@eurojust.europa.eu

www.ejn-crimjust.europa.eu

Një platformë gjithëpërfshirëse në internet me mjete 
praktike elektronike dhe informacione të rëndësishme 
për mundësimin e bashkëpunimit mes autoriteteve që 
trajtojnë bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar në 
çështjet penale.

www.ejn-crimjust.europa.eu

Seksioni përmban të dhënat e kontaktit 
për Pikat e Kontaktit të EJN-së në 
vendet jashtë BE-së dhe anëtarët e 
rrjeteve gjyqësore në mbarë botën. Duke 
kontaktuar me Pikat e Kontaktit të EJN-
së në Shtetin e tyre Anëtar, specialistët 
mund të kontaktojnë autoritetet 
gjyqësore në mbarë botën.
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Mjetet elektronike 
të disponueshme në 
uebsajtin e EJN-së:
Atlas
për të gjetur një autoritet kompetent për ekzekutimin e 
kërkesave për bashkëpunim gjyqësor së bashku me të 
dhënat e kontaktit

Compendium
për të hartuar dhe dërguar kërkesat - i disponueshëm 
në të gjitha gjuhët zyrtare të BE-së!
• Kërkesë model për asistencë reciproke ligjore (MLA)
• Urdhër Hetimi Evropian (EIO)
• Urdhër ngrirjeje
• Urdhër konfiskimi
• Lloje të tjera instrumentesh të BE-së për njohjen 

reciproke

Fiches Belges
për të kontrolluar nëse një masë gjyqësore është e 
zbatueshme në një vend tjetër, si edhe informacione 
rreth gjuhës që do të përdoret dhe informacioneve që 
do të përfshihen

Biblioteka Gjyqësore
për të gjetur informacione rreth instrumenteve ligjore 
të BE-së dhe burimeve për njoftime, formularë, raporte, 
manualë etj.

Lista e Pikave të Kontaktit
për të gjetur të dhënat e kontaktit për Pikat e Kontaktit 
të EJN-së (e mbrojtur me fjalëkalim)

Çfarë tjetër mund të 
gjeni në uebsajtin e 
EJN-së?
 ‣ Seksionet e dedikuara mbi EIO, EAW dhe e-evidence

 ‣ Statusi i implementimit të instrumenteve ligjore të 
BE-së në Shtetet Anëtare

 ‣ Informacion mbi sistemet kombëtare (Shtetet 
Anëtare të BE-së, vendet e asociuara dhe vendet 
kandidate)

 ‣ Partnerët e EJN-së

 ‣ Seksionet e evenimenteve dhe lajmeve për një 
përmbledhje të takimeve të ardhshme të EJN-së 
dhe evenimenteve të partnerëve, si edhe zhvillimet 
më të fundit në fushën e bashkëpunimit gjyqësor në 
çështjet penale

Për të mësuar 
më shumë 

 ‣ Këshillohuni me Faqet e Udhëzuesit Praktik të EJN-
së në uebsajtin e EJN-së

 ‣ Disponohen video, si p.sh. një video që prezanton 
uebsajtin e EJN-së dhe videot udhëzuese mbi 
mjete të ndryshme

Me një mesatare prej 2,5 milionë 
shikimesh në vit, uebsajti i EJN-së mbetet 
një burim kyç për informacione bazë për 
specialistët. Prandaj, një prej detyrave kyçe 
të Sekretariatit të EJN-së është të sigurojë 
cilësinë e përmbajtjes së platformës.
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