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S T E S ÚD N Y K OMIS ÁR A P O T R EBUJETE POMOC
V C E ZH RANIČNO M D E D IČS KOM KONANÍ?

• N ové nástroje právnej pomoci
Európskej notárskej siete
•P
 riama komunikácia a
spolupráca medzi kolegami

Vďaka projektu „Nesporové súdnictvo” (JuWiLi), ktorý
spolufinancuje Európska únia (EÚ), sa notárstva v Strednej
Európe ešte viac zbližujú v rámci vzájomnej kolegiálnej
právnej pomoci. V Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike,
Maďarsku a Slovenskej republike existuje právna osobitosť
v tom, že notári vykonávajú súdne funkcie, a to najmä v
dedičských veciach ako súdni komisári. Na pozadí práva EÚ,
najmä nariadenia EÚ o cezhraničnom dedení, nadobúda na
význame praktická vzájomná cezhraničná právna pomoc.
V záujme efektívneho riešenia prípadov a lepšej spolupráce
pri cezhraničných dedičských konaniach bol v súčasnosti
vytvorený špecializovaný mechanizmus online spolupráce pre
notárov vykonávajúcich súdne funkcie, a to rozšírením ENN
(Európska notárska sieť) v rámci CNUE (Rada notárstiev EÚ).
Tento mechanizmus uľahčí priamu komunikáciu medzi
notármi vykonávajúcimi takéto súdne funkcie v Európe.

#justicewithoutlitigation
@JuWiLi4EU
juwili.eu

Postup registrácie
Krok 1: registrácia na ENN online platforme: enn-rne.eu

Krok 2: p
 oužívanie asistenčných nástrojov ENN,
Formulár pre výmenu informácií

+ Fórum
+ z abezpečená komunikácia medzi notármi
vrátane videokonferencie
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Projekt JuWiLi notárskych komôr Rakúska, Chorvátska,
Českej republiky, Slovenska a Slovinska, ako aj za účasti
Maďarska, ktorý spolufinancuje EÚ, je zameraný na
analýzu pojmu „súd” podľa nariadenia EÚ o cezhraničnom
dedení v kontexte nesporových súdnych konaní vedených
notármi, a to z hľadiska komparatívneho práva, základných
práv, právneho štátu, ako aj z ekonomického hľadiska.
S cieľom zlepšiť postupy a cezhraničnú spoluprácu pri
riešení prípadov medzi notármi bol vytvorený špecializovaný mechanizmus online spolupráce prostredníctvom
platformy ENN (Európska notárska sieť) v rámci CNUE.
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