Czym jest EJN?
Od roku 1998 w Unii Europejskiej działa sieć
krajowych punktów kontaktowych, które usprawnić
mają pomoc prawną w sprawach karnych. Sieć
działa na podstawie Wspólnego Działania Rady 98/
428 JHA z dnia 29 czerwca 1998 r. dla wykonania
zalecenia nr 21 Planu Działania w celu Zwalczania
Przestępczości Zorganizowanej, przyjętego przez
Radę w roku 1997.
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Jaki jest cel EJN?
Poprawa współpracy sądowej państw
członkowskich Unii Europejskiej, zwłaszcza w
zwalczaniu poważnych przestępstw, poprzez:
• poprawę i przyspieszenie pomocy prawnej;
• oferowanie lokalnym organom informacji o
przepisach prawa i jego stosowaniu w praktyce;
• udzielanie pomocy w zakresie wniosków o
pomoc prawną.

Jak działa EJN?
Każde z państw członkowskich posiada
przynajmniej jeden punkt kontaktowy EJN.
Reprezentuje on centralny organ odpowiedzialny
za międzynarodową współpracę sądową, a także
działające w tym obszarze sądy i prokuratury.
Punkty kontaktowe nie stanowią kolejnego ogniwa
w łańcuchu współpracy sądowej. Ich działalność
polega na wymianie informacji i kontaktach
nieformalnych.

Jak EJN wykonuje swe
zadania?
Punkty kontaktowe ułatwiają współpracę sądową
odpowiednich władz lokalnych w zakresie,
na przykład, przekazywania i wykonywania
wniosków o pomoc prawną oraz nawiązywania
najwłaściwszych kontaktów bezpośrednich. Punkty
kontaktowe mogą także pomóc w rozwiązaniu
trudności, jakie powstają podczas realizacji owych
wniosków.
Przedstawiciele punktów kontaktowych spotykają
się trzy razy w roku, by pogłębić wiedzę o różnych
systemach prawnych państw członkowskich
UE, omówić trudności towarzyszące współpracy
prawnej, a także formułować propozycje
rozwiązania problemów.
Sieć rozwija również narzędzia informatyczne,
służące bezpośredniej współpracy odpowiednich
organów poszczególnych krajów (informujące na
przykład o tym, komu należy przekazać wniosek o
wzajemną pomoc prawną w sprawie europejskiego
nakazu aresztowania lub jakie kryteria wniosek ten
musi spełnić).
Narzędzia te znajdują się na stronie internetowej
EJN:
http://www.ejn-crimjust.eu.int

EJN pomaga
• ustalić i nawiązać bezpośredni kontakt z
właściwymi organami w innym państwie
członkowskim, do których można skierować
wniosek o pomoc prawną lub europejski nakaz
aresztowania;
• uzyskać informacje o prawie i praktycznych
aspektach stosowania go w toku współpracy
sądowej z innym państwem członkowskim;
• w rozwiązywaniu problemów i różnicy zdań,
przyczyniając się do przyśpieszenia realizacji
wniosków o pomoc prawną;
• udzielając porad dotyczących metod współpracy
między państwami członkowskimi w trudnych
sprawach karnych.
Oczywiście działający w danym kraju punkt
kontaktowy może zwrócić się do Państwa, jeżeli
urząd innego państwa poprosi EJN o pomoc w
wyżej wymienionych sprawach.

