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Na krilih uspeha projekta  “Justice without Litigation for Europe” (JuWiLi) ali Do pravice brez 

pravdanja za Evropo, ki je podrobno analiziral nepravdne postopke, ki jih pogosto izvajajo notarji v 

sodelujočih državah in je v okviru tega poskušal oblikovati enotno definicijo termina  'sodišče' kot se 

uporablja v EU instrumentih, je dne 27.1.2023 na Avstrijski notarski zbornici na Dunaju potekal 

uvodni sestanek potencialnih partnerjev za projekt JuWiLi 2 .  

Sestanka so se udeležili predsednik NZS dr. Bojan Podgoršek, generalni sekretar NZS Aleksander 

Šanca in notarska pomočnica Nina Kralj Frece. 

Pri projektu JuWiLi, ki se je zaključil decembra 2022, so kot partnerke sodelovale notarske zbornice 

Avstrije, Hrvaške, Češke, Slovaške in Slovenije, Univerza na Dunaju in Gradcu, Ekonomski raziskovalni 

institut Economia in CNUE (Council of notaries in European union). Sodelovali pa sta tudi Notarska 

zbornica Madžarske in Alsace-Moselle . Nosilka projekta je bila Notarska zbornica Avstrije. 

Celoten projekt, še posebej pa izdana knjiga Justice without Litigation, sta požela veliko zanimanja 

tako v okviru CNUE in EU komisije kot tudi v strokovnih krogih.  Nepravdnim postopkom in 

prednostim prenosa pristojnosti v le teh na notarje je še vedno posvečano premalo pozornosti, zato 

je pristop projekta JuWiLi, ki je analiziral nepravdne postopke, ki jih izvajajo notarji, tako s pravnega 

kot tudi z ekonomskega vidika, ponudil novost z vidika raziskovalnega dela, izpostavile so se dobre 

prakse prenosa pristojnosti na notarje v sodelujočih državah in s tem razbremenitev sodišča in 

manjšanje sodnih zaostankov, v okviru projekta pa so bila pripravljena tudi priporočila za posamezne 

sodelujoče države in zakonodajalce in ustvarjalce tako nacionalnega kot evropskega prava.  

Na uvodnem sestanku za projekt JuWiLi 2, ki je potekal delno v živo in delno preko elektronske 

povezave, se je večina sodelujočih držav strinjala, da je projekt, ki je prinesel toliko dobrih rezultatov 

in odprl nove pogovore in razmišljanja o razvoju evropskega notariata,  potrebno nadaljevati. Pri tem 

je želja, da se v projekt JuWiLi, poleg dosedanjih sodelujočih držav še nove partnerje kot so Nemčija, 

Francija, Italija, Nizozemska, Poljska, Belgija in druge 

Bistvo projekta JuWiLi 2 pa še naprej predstavlja povezovanje držav članic, izmenjavi izkušenj in 

dobrih praks ter sodelovanje v čezmejnih primerih v vsakodnevni notarski praksi .    

V okviru delovanja projekta bo še naprej odprta tudi spletna stran Justice Without Litigation - 

Österreichische Notariatskammer, kjer si lahko preberete vse v zvezi s projektom JUWiLi.  

Prav tako lahko projektu sledite preko Twiterja na povezavi https://twitter.com/JuWiLi4EU.  

Na platformi ENN pa je na voljo: enn-rne.eu. 
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