Sekretariat
Europejskiej Sieci Sądowej
Sekretariat jest organem zarządzającym Europejską
Siecią Sądową, który zapewnia jej ciągłość i dobre
funkcjonowanie. Główne zadania Sekretariatu to:
umożliwianie
w 
ich zadań;

punktom kontaktowym realizację

tworzenie i ulepszanie strony internetowej Europejw 
skiej Sieci Sądowej oraz jej operacyjnych narzędzi
elektronicznych, a także administrowanie nimi;

przekazywanie informacji punktom kontaktowym
w 
i innym zainteresowanym stronom na temat działalności Europejskiej Sieci Sądowej i współpracy
wymiarów sprawiedliwości;

zapewnienie
w 

przedstawicielstwa oraz nawiązywanie kontaktów z innymi sieciami sądowymi i innymi strukturami w dziedzinie współpracy wymiarów sprawiedliwości na terenie Unii Europejskiej i
poza jej granicami.

EUROPEJSKA
SIEĆ
SĄDOWA

Czym jest
Europejska Sieć Sądowa?
Jesteśmy pierwszym praktycznym zorganizowanym
mechanizmem współpracy wymiarów sprawiedliwości, którego celem jest jej całkowite usprawnienie w
ramach Unii Europejskiej.
Sieć powstała w 1998 r. na mocy wspólnego działania 98/428 WSiSW w celu zwalczania poważnej
przestępczości w sposób zdecentralizowany, elastyczny i przekrojowy.
W 2008 r. dzięki decyzji Rady 976/WSiSW wzmocniona
została podstawa prawna Europejskiej Sieci Sądowej.
Obecnie Sieć składa się z ponad 400 punktów kontaktowych rozmieszczonych na terenie całej UE oraz w
krajach kandydujących i państwach trzecich.

Leaflet_PL.indd 1

Kontakt:
EJN Secretariat
Maanweg 174
2516 AB, The Hague
The Netherlands
Tel. +31 (0) 70412 5579
Fax: +31 (0) 70412 5570
E-mail: ejn@eurojust.europa.eu
http://www.ejn-crimjust.europa.eu
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Jaki jest nasz główny cel?
Dążymy do stworzenia bardziej wydajnej współpracy wymiarów sprawiedliwości, w szczególności w zakresie zwalczania poważnej przestępczości, poprzez:

Jak wygląda nasza praca?
W celu osiągnięcia skutecznej współpracy:

promujemy współpracę wymiarów sprawiedliwow 

pełnienie
w 

roli aktywnego pośrednika w celu
usprawnienia współpracy wymiarów sprawiedliwości;

dostarczanie
w 

porad prawnych i praktycznych
informacji odpowiednim jednostkom władz lokalnych, także z wykorzystaniem naszej strony
internetowej;

wspieranie
w 

wniosków o współpracę wymiarów
sprawiedliwości;

budowanie unijnej kultury wymiarów sprawiedliw 
wości;

współpraca
w 

z innymi sieciami współpracy wymiarów sprawiedliwości, trzecimi krajami i partnerami sądowymi.

Kim jesteśmy:
Europejska Sieć Sądowa składa się z punktów
kontaktowych, społeczności sędziów, prokuratorów, przedstawicieli Ministerstw Sprawiedliwości,
gotowych dołożyć wszelkich starań, by - wykorzystując swoje doświadczenie - polepszyć europejską współpracę wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych.

Europejska Sieć Sądowa jest
w 100% sprawną organizacją!
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ści pomiędzy władzami lokalnymi;
dostarczamy jednostkom wymiaru sprawiedliwow 
ści porad prawnych i praktycznych informacji na
temat współpracy wymiarów sprawiedliwości;
zachęcamy do organizowania szkoleń na temat
w 
współpracy wymiarów sprawiedliwości;
za wewnętrzne funkcjonowanie Sieci odpowiew 
dzialni są korespondenci krajowi z państw członkowskich, a także
korespondenci techniczni odpowiedzialni za dow 
starczanie i aktualizację informacji na temat swojego państwa członkowskiego za pośrednictwem
narzędzi elektronicznych.

W jaki sposób budujemy
wzajemne zaufanie?
Spotykamy się kilka razy do roku, by zebrać informacje na temat różnych systemów prawnych Unii
Europejskiej, wymienić doświadczenia z zakresu
współpracy wymiarów sprawiedliwości oraz lepiej
się poznać!

W jaki sposób możemy pomóc?
Wskażemy odpowiednią jednostkę władzy lokalw 
nej w innym państwie członkowskim i nawiążemy
z nią kontakt w sprawie współpracy wymiarów
sprawiedliwości, tj. w sprawie ENA lub wniosku
o udzielenie wzajemnej pomocy prawnej;

Pomożemy uzyskać poradę prawną i praktyczne
w 
informacje na temat współpracy wymiarów sprawiedliwości w innym państwie członkowskim;

Pomożemy nawiązać bezpieczne połączenie tew 
lekomunikacyjne;

Pomożemy
w 

zaradzić trudnościom i opóźnieniom, które mogą pojawić się w czasie przetwarzania wniosków o współpracę wymiarów sprawiedliwości;

Udzielimy
w 

porady w zakresie odpowiedniego
podejścia do współpracy w skomplikowanych
sprawach karnych pomiędzy właściwymi władzami państw członkowskich.
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