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S T E NOT AR, K I O BR AV NA VA PRIMER
S ČEZMEJNIMI E LE MENTI?

• N ova orodja za pravno pomoč
Evropske notarske mreže
•N
 eposredna kolegialna
komunikacija in sodelovanje

Zahvaljujoč projektu ‚Do pravice brez pravdanja‘, ki ga sofinancira EU,
se notariati Srednje Evrope zdaj še bolj zbližujejo v medsebojni kolegialni pravni pomoči. V Avstriji, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem
in Slovaškem obstaja pravna posebnost, da notarji opravljajo sodne
funkcije, zlasti v zadevah dedovanja, na primer kot sodni komisarji. V
ozadju prava EU, zlasti Uredbe EU o dedovanju, je v prakso usmerjena
vzajemna čezmejna pravna pomoč, ki vztrajno pridobiva na pomenu
in krepi sodelovanje notarjev v čezmejnih primerih, tudi v Sloveniji.
Za lažjo izvedbo postopkov in sodelovanje pri čezmejnem dedovanju, je vzpostavljena posebna spletna platforma za notarje,
ki delujejo kot sodni pooblaščenci, prek Evropske notarske
mreže - ENN (European Notarial Network) v okviru CNUE
(Sveta notariatov Evropske unije - Conseil des Notariats de
l‘Union européenne)). To olajša neposredno komunikacijo med
notarji, ki opravljajo tovrstne sodne funkcije v Evropi.
Spletna mreža ENN pa nudi uporabna orodja tudi za
notarje, ki nimajo pristojnosti v sodnih postopkih in ne
opravljajo funkcij sodnih komisarjev, saj platforma
nudi pomoč glede čezmejnih vprašanj, evropski
zakonodaji in brezplačno ponuja učinkovito
omrežje sogovornikov, uporabna
orodja in številne spletne vire.

#justicewithoutlitigation
@JuWiLi4EU
juwili.eu

Koraki za registracijo
1. korak: r egistrirajte se na spletni platformi ENN: enn-rne.eu

2. korak: u poraba pomožnih orodij ENN
Obrazec za izmenjavo informacij

+ Forum
+ v arna komunikacija, vklj. videokonferenca med notarji
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Projekt JuWiLi, ki ga sofinancira EU in v katerem sodelujejo
notarske zbornice Avstrije, Hrvaške, Češke, Slovaške in
Slovenije, ob sodelovanju Madžarske, se osredotoča na
opredelitev termina „sodišče“ po Uredbi EU o dedovanju v
kontekstu nepravdnih sodnih postopkov, ki jih vodijo notarji
z vidika primerjalnega prava, temeljnih pravic, pravne države
in ekonomije. Projekt vključuje perspektive za Slovenijo,
kjer napreduje razmišljanje o sledenju evropskemu trendu
prenosa sodnih nalog na notarje. Za lažjo izvedbo postopkov
in boljše čezmejno sodelovanje pri obravnavi zadev med
notarji je bil vzpostavljen specializiran mehanizem spletnega
sodelovanja prek CNUE platforme ENN (angl. European
Notarial Network – slov. Evropska notarska mreža).
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