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PŮ S O BÍT E JAK O SO UD NÍ KOMIS AŘ A
H L E DÁT E PO D PO R U P ŘI P Ř ESHRANIČNÍCH
Ř Í ZE NÍ CH O PO Z ŮSTAL OS TI?

• N ové nástroje právní pomoci
v rámci Evropské notářské sítě
•P
 římá komunikace s kolegy
a vzájemná výměna informací

Díky projektu Justice Without Litigation (Spravedlnost
bez sporů) jsou si notáři střední Evropy nyní ještě blíže.
V Rakousku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku a
na Slovensku vykonávají notáři soudní funkce, zejména v
dědických věcech, a to jako soudní komisaři. V kontextu
práva Evropské unie, zejména dědického nařízení, nabývá
praktická vzájemná přeshraniční právní pomoc na významu.

Pro účely vyřizování jednotlivých řízení v přeshraničních
dědických věcech byl nyní vytvořen specializovaný mechanismus pro online spolupráci notářů ve funkci soudního komisaře,
kterým byla Evropská notářská síť (platforma Rady notářství
Evropské unie) rozšířena tak, aby došlo k ulehčení přímé komunikace mezi notáři, kteří v Evropě vykonávají úkoly soudů.

#justicewithoutlitigation
@JuWiLi4EU
juwili.eu

Kroky k registraci
Krok 1: R egistrace v online platformě ENN: enn-rne.eu

Krok 2: P
 oužívání nástrojů ENN,
Formulář pro výměnu informací

+ Fórum
+ Z abezpečená komunikace včetně
videokonference mezi notáři
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Cílem JUWILI, projektu notářských komor Rakouska,
Chorvatska, České republiky, Slovenska a Slovinska za
účasti Maďarska, spolufinancovaného Evropskou unií,
je poskytnout ekonomickou a komparativní právní
analýzu nesporných soudních řízení, zejména pak řízení
o pozůstalosti vedených notáři jako soudními orgány,
přispět k zohlednění těchto řízení v kontextu pojmu
soudních orgánů v evropském dědickém nařízení a posílit vzájemnou kolegiální právní pomoc a podporu mezi
notáři zúčastněných zemí za využití platformy ENN.
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