SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIE EUROPEAN NOTARIAL NETWORK W
BRATYSŁAWIE W DN. 28.10.2016
W dniu 28 października 2016 roku w Bratysławie odbyło się spotkanie Europejskiej Sieci
Notariuszy (ENN), na którym obecni byli przedstawiciele notariatów poszczególnych państw
członkowskich, przedstawicie KNUE, reprezentanci władz notariatu słowackiego oraz
Ministerstwa Sprawiedliwości.

W pierwszej części spotkania Prezes Słowackiej Rady Notarialnej oraz reprezentant
Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawili aktualną sytuację notariatu w Słowacji, a także
formy aktywności notariatu słowackiego w ramach współpracy europejskiej, w tym w
szczególności działającą od 2001 roku platformę współpracy sądowej.

Następnie omówiono zadania wykonane przez ENN w roku 2016, w tym:
- przygotowanie kwestionariusza („checklist Family Law”) zawierającego informacje
dotyczące procedury rozwodowej oraz separacji,
- przygotowanie kwestionariusza („cross check”) dotyczącego majątkowych umów
małżeńskich,
-

przygotowanie

opracowania

dotyczącego

nowych

regulacji

zawartych

w

rozporządzeniach unijnych dotyczących ustrojów majątkowych par międzynarodowych oraz
zarejestrowanych związków partnerskich, które ma być zamieszczone na stronie Legislative
Observatory.

W kolejnej części obrad omówiono funkcjonowanie platformy internetowej ENN, w
ramach której notariusze z państw członkowskich UE mogą kontaktować się wzajemnie w
celu rozwiązania transgranicznych problemów prawnych. Przedstawiciele poszczególnych
notariatów zgłosili swoje uwagi dotyczące problemów technicznych w działaniu tej
platformy. Prowadzący spotkanie koordynator, przedstawiciel KNUE, poprosił obecnych o
podjęcie aktywnych działań promocyjnych na terenie ich państw, celem rozpowszechnienia
tej platformy wśród notariuszy. Z przedstawionych na spotkaniu danych wynika, że w Polsce
zarejestrowanych jest dziewięciu notariuszy.
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Następna część spotkania została poświęcona zadaniom i projektom zaplanowanym do
wykonania przez ENN w roku 2017. Należą do nich:
- stworzenie nowej platformy (strony) internetowej oraz aplikacji dotyczącej
pełnomocnictw na wypadek utracenia przez osoby starsze zdolności prawnej na skutek
choroby („incapacity”) oraz rozwiązań prawnych na wypadek popadnięcia w taki stan,
- przygotowanie nowego kwestionariusza („checklist”) dotyczącego dokumentów
urzędowych oraz przygotowanie opracowania dotyczącego dokumentów urzędowych, które
ma być zamieszczone na stronie Legislative Observatory,
- przygotowanie nowego kwestionariusza („cross check”) dotyczącego nieruchomości.

Ostatnia część spotkania została poświęcona współpracy pomiędzy KNUE a Komisją
Europejską. Komisja Europejska zaproponowała następujące formy współpracy:
- włączenie KNUE do programu szkoleń prawniczych (European Training Platform –ETP),
który został zainicjowany przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) i
ma stać się częścią programu współpracy europejskiej w ramach Europejskiego Portalu ESprawiedliwość („European e-justice”),
- odbywanie przez notariuszy szkoleń doskonalących, organizowanych przez Komisję
Europejską, uznawanych przez regulacje wewnętrzne danego notariatu za ważne, w ramach
obowiązującego w niektórych państwach członkowskich obowiązkowego cyklu szkoleń
notariuszy.

Opracowała not. Magdalena Arendt

2

